
 
 
 

 
 

T/3860/508. 
 

Az Országgyűlés 
 
 

Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 
bizottságának 

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottságának 

Egészségügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
bizottságának 

Európai ügyek 
bizottságának 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának 

Ifjúsági, szociális és családügyi  
bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Kulturális és sajtó- 
bizottságának 

Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turisztikai 
bizottságának 

 
ajánlása 

 
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló  

 
T/3860. sz. törvényjavaslat 

 
részletes vitájához 

 
I. rész 

 
1. kötet 
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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: Költ-
ségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, 
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizott-
ság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági 
bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi bizottság), Ifjú-
sági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi 
bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi és ha-
táron túli magyarok bizottsága (a továbbiakban: Külügyi bizottság), Mezőgazdasági bizottsá-
ga, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatá-
si bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati 
bizottság), Sport és turisztikai bizottsága (a továbbiakban: Sportbizottság) megvitatta a Ma-
gyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló T/3860. számú törvényjavaslatot, va-
lamint az ahhoz benyújtott T/3860/5., /6., /7., /9., /10., /11., /12., /14., /15., /18., /19., /20., 
/21., /22., /23., /24., /25., /26., /27., /28., /29., /30., /31., /35., /36., /37., /38., /39., /42., /43., 
/44., /45., /49., /50., /51., /52., /56., /61., /62., /63., /64., /65., /66., /67., /68., /69., /70., /73., 
/74., /75., /76., /77., /78., /79., /80., /81., /82., /83., /84., /85., /86., /87., /88., /89., /90., /91., 
/92., /93., /94., /95., /96., /97., /98., /99., /100., /101., /102., /103., /104., /105., /106., /107., 
/108., /109., /111., /112., /113., /114., /117., /118., /119., /120., /121., /122., /123., /124., /125., 
/126., /127., /128., /129., /131., /132., /133., /134., /135., /136., /137., /138., /139., /140., /141., 
/142., /143., /144., /145., /146., /147., /148., /149., /150., /151., /152., /153., /154., /155., /156., 
/157., /158., /159., /160., /161., /162., /163., /164., /165., /166., /167., /168., /169., /170., /171., 
/172., /173., /175., /176., /177., /178., /179., /180., /181., /182., /183., /184., /185., /186., /187., 
/188., /189., /190., /191., /192., /193., /194., /195., /196., /197., /199., /200., /201., /202., /203., 
/204., /205., /206., /208., /209., /210., /211., /212., /213., /214., /215., /216., /217., /218., /219., 
/220., /221., /222., /223., /224., /225., /226., /227., /228., /229., /231., /232., /233., /234., /235., 
/236., /237., /244., /245., /246., /247., /248., /250., /251., /252., /253., /254., /255., /256., /257., 
/258., /259., /260., /261., /262., /263., /264., /265., /266., /267., /268., /269., /270., /271., /272., 
/273., /275., /276., /277., /278., /279., /280., /281., /282., /283., /284., /287., /288., /289., /290., 
/291., /292., /293., /294., /295., /298., /301., /303., /305., /309., /310., /311., /315., /317., /318., 
/323., /324., /325., /326., /327., /328., /329., /330., /331., /332., /333., /334., /335., /336., /337., 
/338., /339., /340., /341., /342., /343., /344., /345., /346., /347., /348., /349., /350., /351., /352., 
/353., /354., /355., /356., /357., /358., /359., /360., /361., /362., /363., /364., /365., /366., /367., 
/369., /370., /371., /372., /373., /374., /375., /376., /377., /379., /380., /381., /382., /383., /385., 
/386., /387., /388., /389., /390., /391., /392., /393., /394., /395., /396., /397., /398., /399., /400., 
/401., /402., /403., /404., /405., /406., /407., /408., /409., /410., /411., /412., /413., /414., /415., 
/416., /417., /418., /419., /420., /421., /422., /423., /424., /425., /426., /427., /428., /429., /430., 
/431., /432., /433., /434., /435., /436., /437., /438., /439., /440., /441., /442., /443., /444., /445., 
/447., /448., /451., /452., /453., /454., /455., /456., /457., /458., /459., /460., /461., /462., /463., 
/464., /466., /468., /469., /470., /471., /472., /473., /474., /475., /476., /477., /478., /479., /480., 
/481., /482., /483., /484., /485., /486., /487., /488., /489., /490., /491., /492., /493., /494., /495., 
/496. számú módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító javaslatok: T/3860/46. (Járvás István), T/3860/68., /69., /70. (Szabó La-
jos), T/3860/111., /112., /113. (Dr. Simicskó István és Demeter Ervin), T/3860/213. (Fedor 
Vilmos és Bókay Endre), T/3860/289. (Bebes István). 
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A Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint az alábbi módosító javaslatok nem házsza-
bályszerűek: T/3860/107., /108., /109., /200. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szö-
vegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes 
elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó 
szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módo-
sító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem fog-
lalt állást. 
 

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

Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirány-
zat-megjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító 
javaslatokat jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határo-
zati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vo-
natkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bi-
zottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 
 
 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 

Az ajánlás I. részében szerepelnek azok a módosító javaslatok is, amelyek ugyan fejezeten belüli átcso-
portosítást tartalmaznak, de a kiadási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik támogatási (bevételi) előirány-
zat, illetve a támogatási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik kiadási előirányzat változtatás, továbbá ha a 
módosító javaslat bevételi és kiadási főösszegeket érint. 
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I. rész 

 
 
 1. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 14. § kiegészítését javasolja a következő új (5) 
bekezdés  felvételével: 
 
„(5) A Turisztikai célelőirányzat 5%-át az ifjúsági turizmus céljára kell fordítani. Az Országgyűlés 
felhatalmazza a Kormányt, hogy a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. 
cím, 1. alcím, 5. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport és a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium fejezet, 16. cím, 41. alcím, 3. Ifjúságpolitikai feladatok támogatása jogcímcsoport között átcso-
portosítást hajtson végre.” 
 
 Indokolás a T/3860/12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 2. Lukács Zoltán, Török Zsolt, dr. Szabóné Müller Timea, Winkfein Csaba, dr. Varga 
László és Halmai Gáborné képviselők  a törvényjavaslat 14. § kiegészítését javasolják a következő 
új (5) bekezdés  felvételével: 
 
„(5) A Turisztikai célelőirányzat 5%-át az ifjúsági turizmus céljára kell fordítani. Az Országgyűlés 
felhatalmazza a Kormányt, hogy a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. 
cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport szám Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport és a XXVI. Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím 41. alcím, 3. jogcímcsoport szám 1. jogcímszám Ifjúságpoli-
tikai feladatok támogatása jogcímcsoport között átcsoportosítást hajtson végre.” 
 
 Indokolás a T/3860/14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 3. Lukács Zoltán, Török Zsolt, dr. Szabóné Müller Timea, Winkfein Csaba, dr. Varga 
László és Halmai Gáborné képviselők  a törvényjavaslat 14. § kiegészítését javasolják a következő 
új (6) bekezdés  felvételével: 
 
„(6) A XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Fejezeti kezelésű előirány-
zatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 20. Ágazati célfeladat közé a helyi önkormányzatok gyermek- és 
ifjúsági feladatai kiegészítő támogatása jogcím-csoport létrehozása és 170 millió forintos támogatás 
forrásoldalának megteremtése.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/15. számon. 

Megjegyzés: A mód. javaslatot a törvényjavaslat szerkezetével összhangban pontosítottuk. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 4. Jauernik István, Pál Béla, dr. Világosi Gábor és Farkas Imre képviselők  a törvényja-
vaslat 31. § (19) bekezdés b) pont módosítását javasolják: 
 
/(19) 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 ön-
kormányzat 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 értel-
mében a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 22. Köztestületi tűzol-
tóságok normatív támogatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján 
veheti igénybe:/ 
 
„b) valamennyi önkéntes köztestületi tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 
[7,0]9,0 millió forint alaptámogatásra jogosult;” 

 
 
 Indokolás a T/3860/229. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 

 5. Török Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  1  Országgyűlés Hivatala 
     1  Országgyűlés hivatali szervei [15 263,1] 15 283,1 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 104,0] 3 124,0 /+20,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68. (229. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 295. (229. sz. 
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 261. (199. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 6. Török Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  1  Országgyűlés Hivatala 
     1  Országgyűlés hivatali szervei [15 263,1] 15 283,1 /+20,0 tám./ 

 
 
Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 
 Indokolás a T/3860/200. számon. 
 
 
 7. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr. Cser-
Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet I. fejezet 10. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10  Magyar Rádió támogatása 
     2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására [ 700,0] 1 200,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/478. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

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

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának össze-
gére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 711. (478. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/92. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 9. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 8 252,9 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/101. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 10. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 8 452,9 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/103. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 555. (92. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím38.alcúj8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 664. (101. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj 12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 839. (103. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj 5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 11. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 8 802,9 /-650,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/119. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 12. Lázár János, Nyitray András és Csampa Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 8 883,6 /-569,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/292. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 13. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 7 952,9 /-1500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510. (119. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 390. (292. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.4.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 14. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 7 952,9 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37. (354. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 353. (354. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
696. (354. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (362. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 354. (362. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 15. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén Zsolt 
és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 7 952,9 /-1500,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 16. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 233,0] 2 133,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/64. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 17. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat részbeni forrásaként az XLI. fejezet főösszege került megjelölésre. A 
Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejezetenkénti főösszegére  kizárólag a Költ-
ségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183. (494. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 262. (494. 
sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 358. (494. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 386. (494. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 
461. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj47.jcs), 462. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 785. (494. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 1064. (494. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 609. (64. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 233,0] 2 133,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/106. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 18. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 233,0] 2 171,0 /-62,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/126. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 19. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
I. fejezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 233,0] 2 083,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/217. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 583. (106. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715. (126. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 532. (217. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 20. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 233,0] 2 093,0 /-140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/277. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 21. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     1  Bolgár Országos Önkormányzat [ 36,0] 38,7 /+2,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/434. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 22. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 2. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     2  Görög Országos Önkormányzat [ 35,0] 37,6 /+2,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/433. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 535. (277. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40jcs.), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (434. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134. (433. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 23. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 3. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     3  Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata [ 88,6] 95,2 /+6,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/432. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 24. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 4. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     4  Németek Magyarországi Országos Önkormányzata [ 173,9] 186,9 /+13,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/431. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 25. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 5. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     5  Románok Magyarországi Országos Önkormányzata [ 50,7] 54,5 /+3,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/427. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133. (432. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132. (431. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (427. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 26. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 6. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     6  Országos Cigány Önkormányzat [ 225,6] 242,5 /+16,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/430. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 27. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 7. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     7  Lengyel Országos Önkormányzat [ 35,0] 37,6 /+2,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/429. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 28. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 8. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     8  Örmény Országos Önkormányzat [ 35,0] 37,6 /+2,6 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131. (430. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130. (429. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129. (428. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/428. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 29. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 9. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     9  Szlovák Országos Önkormányzat [ 89,4] 96,1 /+6,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/423. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 30. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 10. al-
cím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     10  Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat [ 39,9] 42,9 /+3,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/424. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 31. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 11. al-
cím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     11  Szerb Országos Önkormányzat [ 47,6] 51,2 /+3,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (423. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (424. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/425. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 32. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 12. al-
cím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     12  Ruszin Országos Önkormányzat [ 28,6] 30,7 /+2,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/426. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 33. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 13. al-
cím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     13  Ukrán Országos Önkormányzat [ 28,6] 30,7 /+2,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/422. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

VI. BÍRÓSÁGOK fejezet 

 34. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (425. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (426. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123. (422. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       3 Debreceni Városi Bíróság épületének rekonstrukciója  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/22. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 

JÖVEDELEMADÓJA fejezet 

 35. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén Zsolt 
és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím módosí-
tását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok feladatai [20 950,1] 23 045,1 /+2095,0 kiad./ 
     2  Körzeti igazgatás [11 121,2] 12 233,3 /+1112,1 kiad./ 
     3  Körjegyzőség működése [5 619,0] 6 180,9 /+561,9 kiad./ 
     4  Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai [2 877,1] 3 164,8 /+287,7 kiad./ 
     5  Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok [1 149,0] 1 263,9 /+114,9 kiad./ 
     6  Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása[ 171,3] 188,4 /+17,1 kiad./ 
     7  A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási 
gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai [5 512,1] 6 063,3 /+551,2 kiad./ 
     8  Üdülőhelyi feladatok [8 293,6] 9 123,0 /+829,4 kiad./ 
     9  Pénzbeli szociális juttatások [68 774,6] 71 869,5 /+3094,9 kiad./ 
     10  Közművelődési és közgyűjteményi feladatok [17 203,3] 18 923,6 /+1720,3 kiad./ 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[44 969,0] 49 451,1 /+4482,1 kiad./ 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások[59 080,8]65 675,3
 /+6594,5 kiad./ 
     13  Közoktatási hozzájárulások [435 495,6] 485 046,3 /+49550,7 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100. (22. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat részbeni forrásaként az XLI. fejezet főösszege került megjelölésre. A 
Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejezetenkénti főösszegére  kizárólag a Költ-
ségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 36. Dr. Latorcai János és Soltész Miklós képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 4. cím 12. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 
871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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           intézményi ellátások [59 080,8] 61 880,8 /+2800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 37. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [435 495,6] 485 046,3 /+49550,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 38. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109. (270. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 606. (270. sz. 
jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 906. (270. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 84. (354. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 353. (354. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
696. (354. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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     13  Közoktatási hozzájárulások [435 495,6] 485 046,3 /+49550,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 39. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [435 495,6] 480 046,3 /+44550,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/364. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 40. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. al-
cím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 85. (362. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 354. (362. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 914. (364. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), pontjában foglal-
takkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [435 495,6] 435 745,6 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/380. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 41. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, 
Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi 
Endréné, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr. képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 108 912,9 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/114. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 42. Dr. Gegesy Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 113 412,9 /+4100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/283. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 257. (380. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 728. (380. sz. jav. - 
1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 970. (380. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 975. (380. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 666. (114. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc23.jcs), 995. 
(114. sz. jav. - 5.mell.18.a)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 255. (283. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 994. (283. 
sz. jav. - 5.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 43. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Tóth Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 110 412,9 /+1100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/324. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 44. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 109 484,7 /+171,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 45. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 704. (324. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 1004. 
(324. sz. jav. - 5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 339. (327. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 760. 
(327. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), 1020. (327. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1021. (327. sz. jav. - 8.mell.I.1.fajl.), pontja-
iban foglaltakkal. 
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   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 109 592,9 /+280,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/337. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 46. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 109 413,9 /+101,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/338. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 47. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 109 359,9 /+47,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/339. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (337. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 991. (337. sz. 
jav. - 5.mell.16.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 416. (338. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 983. (338. sz. 
jav. - 5.mell.8.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 417. (339. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 989. (339. sz. 
jav. - 5.mell.15.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 48. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 109 422,9 /+110,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/340. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 49. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 109 372,9 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/341. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 50. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Tóth Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 109 612,9 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/342. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (340. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 980. (340. sz. 
jav. - 5.mell.6.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 458. (341. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 491. 
(341. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc18.jcs), 996. (341. sz. jav. - 5.mell.18.b)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 418. (342. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 998. (342. sz. 
jav. - 5.mell.18.c)), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 51. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Tóth Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 110 712,9 /+1400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/343. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 52. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 112 112,9 /+2800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/344. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 53. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1002. (343. sz. jav. - 5.mell.22.), pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171. (344. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 1005. (344. sz. jav. - 
5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 
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   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 110 612,9 /+1300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/366. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 54. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 117 312,9 /+8000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 55. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 110 412,9 /+1100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/369. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (366. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 182. (366. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 1008. (366. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (367. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 1010. (367. sz. jav. - 
5.mell.új26.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 710. (369. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 1006. 
(369. sz. jav. - 5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 56. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén Zsolt 
és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosí-
tását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [109 312,9] 124 761,9 /+15449,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 65. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 
871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 57. Dr. Ipkovich György és Balogh József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   6  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások[14 
200,0] 14 150,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 58. Dr. Ipkovich György és Balogh József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [10 810,0] 10 910,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 59. Dr. Gyimesi Endre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [10 810,0] 10 815,3 /+5,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 725. (212. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím50.alc2.jcs), 1011. (212. sz. jav. - 6.mell.2.előir.), 1017. (212. sz. jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.cím), 725. (212. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím50.alc2.jcs), 1011. (212. sz. jav. - 6.mell.2.előir.), 1017. (212. sz. jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/3860/445. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 60. Dr. Gyimesi Endre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [10 810,0] 10 843,4 /+33,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/447. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 61. Dr. Lukács Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [10 810,0] 10 863,2 /+53,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 62. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [10 810,0] 10 815,0 /+5,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91. (445. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1012. (445. sz. 
jav. - 7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (447. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1013. (447. sz. 
jav. - 7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93. (448. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1018. (448. sz. 
jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 63. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [10 810,0] 10 859,9 /+49,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/462. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, a Költség-
vetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 64. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr. Cser-
Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor, Vincze László és Bíró Ildikó képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [10 810,0] 11 310,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/479. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (461. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1014. (461. sz. 
jav. - 7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (462. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 1015. (462. sz. 
jav. - 7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 383. (479. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 1016. (479. 
sz. jav. - 7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 65. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén Zsolt 
és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím módosí-
tását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 293,9] 6 922,3 /+628,4 kiad./ 
     2  Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz[103 168,6] 107 131,7 /+3963,1 kiad./ 
     3  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása[35 504,1] 39 054,5 /+3550,4 kiad./ 
     4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [19 600,0] 21 560,0 /+1960,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 
871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 66. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 293,9] 6 393,9 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/326. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 293,9] 6 651,5 /+357,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 68. Jauernik István, Pál Béla, dr. Világosi Gábor és Farkas Imre képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 3. alcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 757. (326. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), 1023. 
(326. sz. jav. - 8.mell.I.2.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (332. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1025. (332. sz. 
jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1026. (332. sz. jav. - 8.mell.I.3.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     3  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása[35 504,1] 35 104,1 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/229. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 69. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 8. cím 4. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [19 600,0] 21 560,0 /+1960,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/357. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 70. Dr. Szakács Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   12  Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének 
támogatása [16 200,0] 15 950,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/27. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4. (229. sz. jav. - 31.§(19)b)), 295. (229. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120. (357. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 279. (27. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alcúj5.jcs), 305. (27. 
sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

 71. Dr. Nagy Andor, Fehérvári Tamás, Farkas Sándor, Bányai Gábor, Császár Antal, 
Molnár Béla, Balogh József és Fülöp István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 465,0 /-600,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 443,8 /-457,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 391,1 /-143,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 72. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 510,0 /-555,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 443,8 /-457,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 436,1 /-98,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/76. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179. (29. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 600. (29. sz. 
jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504. (76. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj 40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 73. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 803,0 /-262,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 700,8 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 472,1 /-62,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/79. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 74. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 629,0 /-436,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 500,8 /-400,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 498,1 /-36,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/86. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 75. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 812,0 /-253,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 700,8 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 481,1 /-53,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (79. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 670. (86. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/87. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 76. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 805,0 /-260,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 702,8 /-198,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 472,1 /-62,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/125. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 77. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 865,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 748,5 /-152,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 486,5 /-47,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/153. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 584. (87. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 596. (125. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj24.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 260. (153. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 78. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 965,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 529,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/219. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 79. Lázár János, Nyitray András és Csampa Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 865,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 429,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/291. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 80. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 865,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 429,3 /-200,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 599. (219. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc35.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 388. (291. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.3.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 611. (295. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 81. Németh Zsolt, Balla Mihály és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 985,0 /-80,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 549,3 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Európai 
ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 82. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 7 015,0 /-50,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 579,3 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/310. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 83. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 633. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 446. (310. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 



-  - 39

  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 7 010,0 /-55,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 574,3 /-55,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/318. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 84. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 465,0 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 443,8 /-457,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 391,1 /-143,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 661. (318. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj17.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 353. (354. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
696. (354. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 85. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 465,0 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 443,8 /-457,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 391,1 /-143,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 86. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 7 035,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 599,3 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/386. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 354. (362. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455. (386. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj47.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 87. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 865,0 /-200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 429,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/387. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 88. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 865,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 429,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/388. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 89. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 865,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 454. (387. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj47.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 452. (388. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj47.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [ 629,3] 429,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/389. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 90. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 465,0 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 443,8 /-457,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 391,1 /-143,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/420. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 91. Dr. Gyimesi Endre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 7 059,7 /-5,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 624,0 /-5,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/445. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 453. (389. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj47.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 838. (420. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj 4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59. (445. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 1012. (445. sz. jav. - 
7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 92. Dr. Gyimesi Endre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 7 031,6 /-33,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 595,9 /-33,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/447. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 93. Dr. Lukács Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 7 011,8 /-53,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 576,1 /-53,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 94. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 465,0 /-600,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 443,8 /-457,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 391,1 /-143,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (447. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 1013. (447. sz. jav. - 
7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (448. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 1018. (448. sz. jav. - 
7.mell.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/458. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 95. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 7 060,0 /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 624,3 /-5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 96. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 7 015,1 /-49,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 579,4 /-49,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/462. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, a Költség-
vetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság ülésén nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 654. (458. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (461. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 1014. (461. sz. jav. - 
7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (462. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 1015. (462. sz. jav. - 
7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 97. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre, 
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és 
dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím mó-
dosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [7 065,0] 6 465,0 /-600,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 443,8 /-457,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 391,1 /-143,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/487. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 98. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 483,3 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 9 624,2 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/19. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 99. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 483,3 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243. (487. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 762. (487. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc13.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 556. (19. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím38.alcúj 11.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 461,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/20. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 100. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 14 983,3 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 9 124,2 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/22. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 101. Dr. Dorkota Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 14 983,3 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 9 124,2 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/24. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 744. (20. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 9.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (22. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím1.alcúj3.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 657. (24. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 102. Dr. Dorkota Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 683,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 9 824,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/25. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 103. Dr. Nagy Andor, Fehérvári Tamás, Farkas Sándor, Bányai Gábor, Császár Antal, 
Molnár Béla, Balogh József és Fülöp István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 483,3 /-500,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 461,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 104. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 14 983,3 /-1000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 961,0 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 593. (25. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (28. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 191. (28. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 615. (28. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.címúj9.alcúj1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 105. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 14 983,3 /-1000,0 tám./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 961,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 106. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 483,3 /-500,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 461,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/43. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 426. (38. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 428. (39. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 432. (43. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 107. Balog Zoltán, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Faze-
kas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 14 983,3 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 9 124,2 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/56. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 108. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 833,3 /-150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 811,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/149. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 109. Dr. Latorcai János és Soltész Miklós képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 13 483,3 /-2500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 7 624,2 /-2500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 850. (56. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc9.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 259. (149. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 110. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Perjési Klára, dr. 
Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella, dr. Juhászné Lévai Katalin és dr. Nyul István 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 583,3 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 9 724,2 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/272. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111. Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. Iván László, Ko-
szorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh Péter, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, Soltész Miklós és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 13 778,8 /-2204,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 7 919,7 /-2204,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/280. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (270. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 606. (270. sz. 
jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 906. (270. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 756. (272. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 841. (280. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc5.jcs), 842. 
(280. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 112. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 783,3 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 761,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/287. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 113. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 963,3 /-20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 941,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/288. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 114. Balla Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 683,3 /-300,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492. (287. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím28.alcúj1jc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 752. (288. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 9. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 9 824,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/301. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 115. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 14 983,3 /-1000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 9 124,2 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/311. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 116. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 625,7 /-357,6 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 603,4 /-357,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 553. (301. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 449. (311. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj11.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (332. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 1025. (332. sz. 
jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1026. (332. sz. jav. - 8.mell.I.3.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - 53

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 117. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 703,3 /-280,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 9 844,2 /-280,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/337. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 118. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 873,3 /-110,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 10 014,2 /-110,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/340. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 119. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (337. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 991. (337. sz. jav. - 
5.mell.16.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (340. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 980. (340. sz. jav. - 
5.mell.6.), pontjaiban foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 12 983,3 /-3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 7 624,2 /-2500,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 461,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 120. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 14 023,3 /-1960,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 8 164,2 /-1960,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/357. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 172. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 353. (354. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
696. (354. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (357. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), pontjában 
foglaltakkal. 



-  - 55

 121. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 12 983,3 /-3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 7 624,2 /-2500,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 461,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 122. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 729,4 /-253,9 tám./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 707,1 /-253,9 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 173. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 354. (362. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (366. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 182. (366. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 1008. (366. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/366. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 123. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 981,2 /-2,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 958,9 /-2,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/422. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 124. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 976,6 /-6,7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 954,3 /-6,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/423. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 125. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (422. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím13.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29. (423. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím9.alc), pontjában 
foglaltakkal. 



-  - 57

  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 980,3 /-3,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 958,0 /-3,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/424. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 126. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 979,7 /-3,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 957,4 /-3,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/425. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 127. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 981,2 /-2,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 958,9 /-2,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/426. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30. (424. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím10.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (425. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím11.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (426. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím12.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 128. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 979,5 /-3,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 957,2 /-3,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/427. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 129. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 980,7 /-2,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 958,4 /-2,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/428. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 130. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 980,7 /-2,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (427. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím5.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28. (428. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím8.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 958,4 /-2,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/429. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 131. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 966,4 /-16,9 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 944,1 /-16,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/430. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 970,3 /-13,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 948,0 /-13,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/431. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. (429. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím7.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26. (430. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím6.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24. (431. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím4.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 133. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 976,7 /-6,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 954,4 /-6,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/432. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 134. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 980,7 /-2,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 958,4 /-2,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/433. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 135. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 980,6 /-2,7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 958,3 /-2,7 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23. (432. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím3.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (433. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/434. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 136. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 903,3 /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 10 044,2 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/442. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 137. Dr. Turi-Kovács Béla és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 14 983,3 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 9 124,2 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/443. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (434. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 499. (442. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj20.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (443. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj14.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 138. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László és Móring 
József Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását 
javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 15 773,3 /-210,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 751,0 /-210,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/475. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 139. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Heintz 
Tamás, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 13 483,3 /-2500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 7 624,2 /-2500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 140. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 12 983,3 /-3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 7 624,2 /-2500,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 691. (475. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 384. (481. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 1076. (481. 
sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077. (481. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 461,0 /-500,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 141. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ[ 611,7] 494,7
 /-117,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 235,3] 118,3 /-117,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/77. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 142. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módo-
sítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ[ 611,7] 491,7
 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 235,3] 115,3 /-120,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat forrásaként az XLI. fejezet főösszege került megjelölésre. A Hsz. 120. 
§ (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejezetenkénti főösszegére  kizárólag a Költségvetési 
bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1065. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 
1066. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 1067. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 1068. (495. 
sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 1069. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 1070. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 1071. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), 1072. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506. (77. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj 40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 143. Hirt Ferenc, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. Iván 
László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, dr. 
Mátrai Márta, dr. Lanczendorfer Erzsébet és Soltész Miklós képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ[ 611,7] 591,7
 /-20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 62,2] 42,2 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/261. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 144. Ágh Péter, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Iván 
László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ[ 611,7] 491,7
 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 235,3] 115,3 /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/262. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Sportbizott-
ság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 687. (179. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219. (261. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc9.jcs), 848. (261. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (262. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc29.jcs), 628. 
(262. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím9.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 145. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]15 865,8
 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 013,3 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 146. Dr. Nagy Andor, Fehérvári Tamás, Farkas Sándor, Bányai Gábor, Császár Antal, 
Molnár Béla, Balogh József és Fülöp István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]12 811,9
 /-4553,9 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 26 959,4 /-4553,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 147. Dr. Turi-Kovács Béla és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]17 165,8
 /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 31 313,3 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557. (18. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím38.alcúj 12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103. (28. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 191. (28. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 615. (28. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.címúj9.alcúj1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/35. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]17 200,8
 /-165,0 tám./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 572,2] 1 407,2 /-165,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/36. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 149. Örvendi László József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]17 335,8
 /-30,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 31 483,3 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/65. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (35. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím4.alc7.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (36. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc20.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 346. (65. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc4.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 150. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]14 515,8
 /-2850,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 28 663,3 /-2850,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/78. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 151. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]16 045,8
 /-1320,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 193,3 /-1320,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/80. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]17 015,8
 /-350,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 572,2] 1 222,2 /-350,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 437. (78. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 438. (80. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/89. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 153. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]14 365,8
 /-3000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 28 513,3 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/91. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 154. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]16 565,8
 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 713,3 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/152. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 155. Bánki Erik képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 544. (89. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 561. (91. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím38.alcúj14.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748. (152. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]15 865,8
 /-1500,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 013,3 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/192. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 156. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]15 365,8
 /-2000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 29 513,3 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/214. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]16 365,8
 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 513,3 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/220. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 271. (192. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alcúj2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 530. (214. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 572. (220. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 158. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]16 365,8
 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 513,3 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/221. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 159. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
        Hivatal [17 365,8] 16 365,8 /-1000,0 tám./  
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 513,3 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/222. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 160. Balogh József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]17 265,8
 /-100,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 574. (221. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 598. (222. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc34.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 31 413,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/223. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 161. Balogh József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]17 165,8
 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 31 313,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/224. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 162. Balogh József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]17 165,8
 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 31 313,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/225. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273. (223. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alcúj 5.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 274. (224. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alcúj 5.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 493. (225. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím28.alcúj1jc), pont-
jában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 163. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]16 465,8
 /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 613,3 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/226. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 164. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
       Központi Hivatal [17 365,8] 14 679,8 /-2686,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 28 827,3 /-2686,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/227. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 165. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]16 665,8
 /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 813,3 /-700,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 589. (226. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 573. (227. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/232. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 166. Dr. Ángyán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]16 365,8
 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 513,3 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/244. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 167. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. 
Perjési Klára, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella és dr. Juhászné Lévai Katalin 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]16 365,8
 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 513,3 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/273. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272. (232. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alcúj2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 331. (244. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.6.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 321. (273. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 703. (273. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 730. (273. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 824. (273. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 168. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]15 565,8
 /-1800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 29 713,3 /-1800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/275. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 169. László Tamás, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt 
Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh 
Péter, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]10 365,8
 /-7000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 24 513,3 /-7000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 170. Németh Zsolt, Balla Mihály és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 531. (275. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 323. (281. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 352. (281. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 415. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 479. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
602. (281. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 695. (281. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 784. (281. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 857. (281. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím92.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]16 365,8
 /-1000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 513,3 /-1000,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/305. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 171. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]14 565,8
 /-2800,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 28 713,3 /-2800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/344. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 172. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]9 865,8
 /-7500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti főössze-
geket is érint. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (305. sz. jav. - 1.mell.X.fej.12.cím1.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (344. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 1005. (344. sz. jav. - 
5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [31 513,3] 24 513,3 /-7000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 572,2] 1 072,2 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 173. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]9 865,8
 /-7500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [31 513,3] 24 513,3 /-7000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
               1  Intézményi beruházási kiadások [1 572,2] 1 072,2 /-500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 180. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 353. (354. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
696. (354. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 174. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]10 365,8
 /-7000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 24 513,3 /-7000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 175. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]15 365,8
 /-2000,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 181. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 354. (362. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (367. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 1010. (367. sz. jav. - 
5.mell.új26.), pontjaiban foglaltakkal. 
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       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 29 513,3 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/410. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 176. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]16 865,8
 /-500,0 tám./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 572,2] 1 072,2 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/473. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 177. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László és Móring 
József Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasol-
ják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]17 165,8
 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 572,2] 1 372,2 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/476. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 653. (410. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 241. (473. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 246. (473. 
sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc15.jcs), 547. (473. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 692. (476. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, Hirt Ferenc, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]11 365,8
 /-6000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 25 513,3 /-6000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/488. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 179. Dr. Nagy Andor, Fehérvári Tamás, Farkas Sándor, Bányai Gábor, Császár Antal, 
Molnár Béla, Balogh József és Fülöp István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások][1 046,1]  /-1046,1 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
            [1  Személyi juttatások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 
            [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,0]  /-6,0 kiad./ 
            [3  Dologi kiadások] [1 020,1]  /-1020,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 180. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1075. (488. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc5.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (29. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 600. (29. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások][1 046,1]  /-1046,1 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,0]  /-6,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [1 020,1]  /-1020,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 181. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások][1 046,1]  /-1046,1 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,0]  /-6,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [1 020,1]  /-1020,1 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 182. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások][1 046,1]  /-1046,1 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
           [1  Személyi juttatások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 
          [ 2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,0]  /-6,0 kiad./ 
           [3  Dologi kiadások] [1 020,1]  /-1020,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/366. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (366. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 122. (366. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1008. (366. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 183. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások][1 046,1]  /-1046,1 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
            [1  Személyi juttatások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 
            [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,0]  /-6,0 kiad./ 
            [3  Dologi kiadások] [1 020,1]  /-1020,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 184. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 876,1 /-170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 850,1 /-170,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (494. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 262. (494. sz. jav. 
- 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 358. (494. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 386. (494. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 461. 
(494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj47.jcs), 462. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 785. (494. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 1064. (494. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 979. (6. sz. jav. - 5.mell.új6.), pontjában foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 891,1 /-155,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 865,1 /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 186. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 846,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 820,1 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 187. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 946,1 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 920,1 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 832. (7. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 830. (9. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 188. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 946,1 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 920,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 189. Dr. Dorkota Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 646,1 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 620,1 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/23. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464. (10. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alcúj1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 835. (11. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc4.jcs4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 656. (23. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 190. Dr. Dorkota Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 146,1 /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 120,1 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 191. Dr. Nagy Andor, Fehérvári Tamás, Farkas Sándor, Bányai Gábor, Császár Antal, 
Molnár Béla, Balogh József és Fülöp István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 546,1 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 520,1 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 192. Dr. Nagy Andor, Fehérvári Tamás, Farkas Sándor, Bányai Gábor, Császár Antal, 
Molnár Béla, Balogh József és Fülöp István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 246,1 /-800,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 306. (26. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj12.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103. (28. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 146. (28. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 615. (28. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.címúj9.alcúj1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 220,1 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/30. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 193. Dr. Fónagy János, Balla Mihály és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 796,1 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 770,1 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/31. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 194. Balog Zoltán, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Faze-
kas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 346,1 /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 320,1 /-700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 608. (30. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425. (31. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 393. (52. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 406. (52. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj 22.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 195. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 496,1 /-550,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 470,1 /-550,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/154. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 196. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 446,1 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 420,1 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 197. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 291. (154. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 729. (169. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 946,1 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 920,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/171. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 198. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 1 026,1 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 1 000,1 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/172. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 199. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 846,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 820,1 /-200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 651. (171. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422. (172. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 423. (173. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/173. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 46,1 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 20,1 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/183. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 201. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 546,1 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 520,1 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/184. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 202. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 520. (183. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521. (184. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 696,1 /-350,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 670,1 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/185. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 203. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 696,1 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 670,1 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/186. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 204. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 496,1 /-550,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 470,1 /-550,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 554. (185. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj43.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503. (186. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj39.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 292. (188. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/188. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 205. Szatmáry Kristóf képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 496,1 /-550,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 470,1 /-550,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/189. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 206. Szatmáry Kristóf képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 846,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 820,1 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/190. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 304. (189. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj3.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 743. (190. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj3.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 207. Szatmáry Kristóf képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 896,1 /-150,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 870,1 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/191. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 208. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 
8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 826,1 /-220,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 800,1 /-220,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 209. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 
8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 926,1 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 900,1 /-120,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 840. (191. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 527. (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



-  - 93

 
 Indokolás a T/3860/209. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 210. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 
8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 896,1 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 870,1 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/210. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 211. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 
8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 696,1 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 670,1 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/211. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675. (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 674. (210. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 526. (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 212. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és Béki Gabriella képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 959,1 /-87,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 933,1 /-87,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/218. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 213. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 746,1 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 720,1 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/228. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 214. Karsai Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 1 026,1 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846. (218. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím47.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 447. (228. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [1 020,1] 1 000,1 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/246. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Honvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 215. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 976,1 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 950,1 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/356. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 216. Herényi Károly és dr. Gyenesei István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 1 026,1 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 1 000,1 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/382. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 391. (246. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alcúj 2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 667. (356. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc4.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 298. (382. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj24.jcs1.jc.), 
pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 217. Hock Zoltán és Herényi Károly képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 889,3 /-156,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 863,3 /-156,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/383. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218. Balog Zoltán, Varga József és Farkas Flórián képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 46,1 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 20,1 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/466. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 219. Hirt Ferenc, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. Iván 
László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, dr. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 327. (383. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 851. (466. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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Mátrai Márta, dr. Lanczendorfer Erzsébet és Soltész Miklós képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok [ 74,8] 39,8
 /-35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 25,8] 10,8 /-15,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/261. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 220. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok [ 74,8] 54,8
 /-20,0 tám./ 
        [2  Felhalmozási költségvetés] 
          [1  Intézményi beruházási kiadások]      [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 221. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 9. 
jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (261. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 848. (261. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 660. (317. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj16.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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    2  Célelőirányzatok 
       9  Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok [ 74,8] 59,8
 /-15,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 25,8] 10,8 /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/484. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 222. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       13  Kormányzati személyügyi feladatok támogatása [ 132,5] 112,5 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 64,0] 44,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/417. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 223. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       13  Kormányzati személyügyi feladatok támogatása [ 132,5] 107,5 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 64,0] 39,0 /-25,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 767. (484. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alc18.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 538. (417. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 676. (440. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/440. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 224. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       13  Kormányzati személyügyi feladatok támogatása [ 132,5] 117,5 /-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 64,0] 49,0 /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/441. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 225. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 9. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       13  Kormányzati személyügyi feladatok támogatása [ 132,5] 102,5 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 64,0] 34,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/456. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 226. Bíró Ildikó képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 
13. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 677. (441. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj5.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 456. (456. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj10.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       13  Kormányzati személyügyi feladatok támogatása [ 132,5] 117,5 /-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 64,0] 49,0 /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/470. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227. Dr. Dorkota Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak 
             biztosítása [3 193,6] 2 693,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 890,8] 2 390,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/21. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 228. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása[3 193,6]2 693,6
 /-500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 890,8] 2 390,8 /-500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 678. (470. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj6.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558. (21. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím38.alcúj 12.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/42. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 229. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak 
             biztosítása [3 193,6] 2 693,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 890,8] 2 390,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/75. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230. Lázár János, Nyitray András és Csampa Zsolt képviselők, valamint Lázár János 
képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módo-
sítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása[3 193,6]3 093,6
 /-100,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/95, 290. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Honvédelmi bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 431. (42. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 745. (75. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 9.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 389. (95. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.3.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak 
              biztosítása [3 193,6] 3 093,6 /-100,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/158. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 232. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása[3 193,6]3 163,6
 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 890,8] 2 860,8 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/160. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 233. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 552. (158. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 845. (160. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alcúj 8.jcs2jc.), 
pontjában foglaltakkal. 
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    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak 
              biztosítása [3 193,6] 3 133,6 /-60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 100,0] 40,0 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/165. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 234. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása[3 193,6]3 113,6
 /-80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 100,0] 20,0 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 235. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Nyul István, dr. Perjési Klára, dr. 
Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella és dr. Juhászné Lévai Katalin képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása[3 193,6]2 693,6
 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 890,8] 2 390,8 /-500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 843. (165. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alcúj 8.jcs1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 649. (202. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/271. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 236. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása[3 193,6]3 093,6
 /-100,0 tám./ 
         [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/309. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 237. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
             biztosítása [3 193,6] 2 693,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 890,8] 2 390,8 /-500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 478. (271. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 622. 
(271. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 1074. (271. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc5.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 612. (309. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 238. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása[3 193,6]2 693,6
 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 890,8] 2 390,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 324. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 325. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 239. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása[3 193,6]3 113,6
 /-80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 100,0] 20,0 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/398. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 240. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása[3 193,6]2 693,6
 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 890,8] 2 390,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 522. (398. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 655. (464. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 241. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása[3 193,6]2 593,6
 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 890,8] 2 390,8 /-500,0 kiad./ 
         [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/473. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 242. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr. 
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
             biztosítása [3 193,6] 2 693,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 890,8] 2 390,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/480. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 243. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 
14. jogcím-csoport módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176. (473. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 246. (473. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc15.jcs), 547. (473. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 647. (480. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.4.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása[3 193,6]3 093,6
 /-100,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/487. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 244. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 
15. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       15  Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek[ 685,0] 485,0 /-200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 520,0] 320,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/98. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 245. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       15  Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek[ 685,0] 535,0 /-150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 520,0] 370,0 /-150,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (487. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 762. (487. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc13.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 512. (98. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/315. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 246. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       15  Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek[ 685,0] 485,0 /-200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 520,0] 320,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/473. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 247. Laboda Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       20  Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése  
            és kapcsolódó kiadások támogatása [13 295,0] 12 495,0 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [12 395,0] 11 595,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/201. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659. (315. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj14.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176. (473. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 241. (473. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 547. (473. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 399. (201. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.5.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 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 [ 100,0] 65,0
 /-35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0] 65,0 /-35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/97. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 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 [ 100,0] 60,0
 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0] 60,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/136. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 250. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507. (97. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 575. (136. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 100,0] 60,0
 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0] 60,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 251. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 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 [ 100,0] 60,0
 /-40,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0] 60,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/402. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 252. Gulyás Dénes, Bíró Ildikó és Soltész Miklós képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 100,0] 50,0
 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0] 50,0 /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 288. (254. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj 3. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 753. (402. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/452. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 253. Dr. Gógl Árpád, dr. Mátrai Márta és dr. Pálinkás József képviselők  a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       5  Vajdasági mezőgazdasági szakemberek képzése, továbbképzése  10,0
 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/392. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 254. Németh Zsolt, Balla Mihály és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Alapok támogatása 
    1  Szülőföld Alap támogatása 
       1  Adomány-kiegészítés és SzJA 1%-a [1 000,0] 2 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/305. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496. (452. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj16.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 497. (392. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alc17.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170. (305. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 255. Dr. Gegesy Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 
2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [173 598,3] 169 498,3 /-4100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/283. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 256. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása [4 437,6]4 287,6
 /-150,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 750,5] 600,5 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 257. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási hivatalok [7 960,4] 7 910,4 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 366,3] 5 328,2 /-38,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 681,0] 1 669,1 /-11,9 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (283. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 994. (283. sz. jav. - 
5.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 501. (457. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/380. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 258. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. al-
cím 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 
         4 Körmend város önkormányzatának bérlakás építési programja  100,0
 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/203. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 259. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 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  Szarvas bérlakás építés  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/149. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40. (380. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 728. (380. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 970. (380. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 975. (380. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 475. (203. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108. (149. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 260. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. 
alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
         8  Kondoros bérlakás építés  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/153. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 261. Török Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. al-
cím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5  Turisztikai célelőirányzat [7 914,5] 7 894,5 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 524,5] 504,5 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 262. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (153. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (199. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5  Turisztikai célelőirányzat [7 914,5] 17 914,5 /+10000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 500,0] 10 500,0 /+10000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 263. Bánki Erik képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      6  Turisztikai vonzerővel bíró nagyrendezvények  300,0 /+300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/193. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 264. Bánki Erik képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (494. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 183. (494. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 358. (494. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 386. (494. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 461. 
(494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj47.jcs), 462. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 785. (494. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 1064. (494. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítványt a törvényjavaslat szerkezetének megfelelően pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 788. (193. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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    1  Célelőirányzatok 
       6  Regionális Idegenforgalmi Bizottságok Marketing kerete  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/194. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 265. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       6  Soponyai Turistaközpont kialakítása  20,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/395. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 266. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [3 709,5] 3 309,5 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 055,0] 655,0 /-400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A mód. indítványt a törvényjavaslat szerekezetének megfelelően pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 702. (194. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771. (395. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/117. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 267. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [3 709,5] 3 359,5 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 055,0] 705,0 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/139. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 268. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [3 709,5] 3 559,5 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 055,0] 905,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/148. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 684. (117. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 717. (139. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj 8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 689. (148. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 269. Gulyás Dénes képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [3 709,5] 3 409,5 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 055,0] 755,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 270. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [3 709,5] 3 209,5 /-500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 055,0] 555,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/469. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 271. Bánki Erik képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 3. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Balaton integrált fejlesztési térség  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 663. (453. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (469. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 683. 
(469. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcsúj1.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/192. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 272. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 3. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Balaton integrált fejlesztési Térség  700,0 /+700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/232. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 273. Balogh József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 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./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/223. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (192. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (232. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (223. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 274. Balogh József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 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 és környéke szennyvíztisztító rendszere felújításának 
           támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/224. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 275. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       1  Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai[ 420,0] 350,0
 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 420,0] 350,0 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/180. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 276. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (224. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 591. (180. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 817. 
(180. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       1  Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai[ 420,0] 350,0
 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 420,0] 350,0 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 277. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       1  Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai[ 420,0] 400,0
 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 420,0] 400,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/397. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 278. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       2  Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai[ 247,0]
 207,0 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 247,0] 207,0 /-40,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 750. (250. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 9. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 733. (397. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/128. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 279. Dr. Szakács Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       5  Szigetköz - Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács  20,0 /+20,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/27. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 280. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 4. alcím 6. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       [6  Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai][ 436,0] 
 /-436,0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások]      [ 316,0]  /-316,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 120,0]  /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 515. (128. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (27. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 305. (27. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 337. (196. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 634. 
(196. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc2.jcsúj5.jc), 638. (196. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím4.alc22.jcs), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 281. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. 
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       6  Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai [ 436,0] 336,0
 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 316,0] 243,5 /-72,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 120,0] 92,5 /-27,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/405. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 282. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. 
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       6  Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai [ 436,0] 336,0
 /-100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 316,0] 243,5 /-72,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 120,0] 92,5 /-27,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/469. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 613. (405. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270. (469. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 683. 
(469. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcsúj1.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 283. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       7 Balaton Fejlesztési Tanács  50,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 284. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 5. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       3  Területfejlesztési háttérintézményi feladatok [ 291,6] 241,6 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 291,6] 241,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/251. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 285. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 5. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       3  Területfejlesztési háttérintézményi feladatok [ 291,6] 241,6 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 291,6] 241,6 /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (233. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 751. (251. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 9. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/391. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 286. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 6. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       1  Kisteleki kistérség játszótereinek felújítása  10,0 /+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/176. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 287. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 6. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       1 Csorna játszóterek építése  10,0 /+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 755. (391. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 625. (176. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 626. (258. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 288. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 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 Csorna volt községháza felújítása  40,0 /+40,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 289. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 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  Kevermesi Önkormányzati energiatakarékossági program támogatása  100,0
 /+100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/403. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 290. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       3 Játszóterek szabványosítása, felújítása  150,0 /+150,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 250. (254. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím3.alc1.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 459. (403. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 291. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       8  Szarvasi tűzoltóság  550,0 /+550,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  550,0 /+550,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/154. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 292. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       8  Sárbogárd tűzoltóság  550,0 /+550,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  550,0 /+550,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/188. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 623. (460. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (154. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (188. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 293. Borsos József, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Cseresnyés Péter, Hirt Ferenc, dr. Iván 
László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, dr. 
Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Ti-
vadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 63. jogcím-
csoport elhagyását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       [63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének] 
       [(ACEEEO) támogatása] [ 13,0]  /-13,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 13,0]  /-13,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 294. Dr. Puskás Tivadar képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 20. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének 
            (ACEEEO) támogatása [ 13,0] 11,0 /-2,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,0] 11,0 /-2,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/415. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 855. (267. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 739. (415. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 295. Jauernik István, Pál Béla, dr. Világosi Gábor és Farkas Imre képviselők  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 22. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     22  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása [1 393,3] 1 793,3 /+400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 393,3] 1 793,3 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/229. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 296. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
22. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     22  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása [1 393,3] 1 893,3 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 393,3] 1 893,3 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/231. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
26. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
      2  Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása 
         1  Játszóterek felújítása  10,0 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4. (229. sz. jav. - 31.§(19)b)), 68. (229. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 476. (231. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/399. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 298. Herényi Károly és dr. Gyenesei István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 12. cím 26. alcím kiegészítését javasolják a következő új 24. jogcím-csoport 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
      24  Kisebbségi sporttevékenység támogatása 
         1  Farkas János Alapítvány támogatása  20,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/382. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 299. Ágh Péter, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Iván 
László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. alcím 29. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       29  Fogyatékkal élők sportjának támogatása [ 214,5] 340,0 /+125,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 214,5] 340,0 /+125,5 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 567. (399. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216. (382. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (262. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 628. (262. sz. jav. - 
1.mell.XVIII.fej.5.cím9.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/262. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Sportbizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 300. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
26. alcím kiegészítését javasolja a következő új 30. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       30  Hunya játszótér megvalósítása  6,0 /+6,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  6,0 /+6,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/144. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 301. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 30. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       30 Enesei Sportcsarnok építése  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/257. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 498. (144. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alc17.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421. (257. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 302. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 12. cím 26. alcím kiegészítését javasolják a következő új 30. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       30 Pinkamindszent játszótér felújítása  5,0 /+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  5,0 /+5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/413. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 303. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       1  Szolnoki Damjanich uszoda  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 304. Szatmáry Kristóf képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 571. (413. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítványt a törvényjavaslat szerkezetének megfelelően pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 468. (182. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       3  Fedett sportcsarnok építése a Budapest XVI. ker. Erzsébetligetben  550,0
 /+550,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  550,0 /+550,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/189. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 305. Dr. Szakács Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       9  Szigetköz és a térsége rehabilitációja, Mosoni-Duna komplex 
             területfejlesztése  230,0 /+230,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások 20,0 /+20,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  7,0 /+7,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  53,0 /+53,0 kiad./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/27. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 306. Dr. Dorkota Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A mód. indítványt a törvényjavaslat szerekezetének megfelelően pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 205. (189. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (27. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 279. (27. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím4.alcúj5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       12  Dunaújváros Szabó Éva Sportuszoda teljes felújítása  900,0 /+900,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 307. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Hódmezővásárhely, Mártély Strandfürdő-fejlesztés  60,0 /+60,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/94. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 308. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Kondoros tanuszoda megvalósítása  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/164. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (26. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 794. (94. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398. (164. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 309. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13  Békésszentandrás sportcentrum, szabad strand, camping kialakítása  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/138. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 310. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Csorna Uszoda és Sportcsarnok építése  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 699. (138. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 819. (253. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 311. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[2 986,8]2 886,8
 /-100,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 320,7] 2 243,5 /-77,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 686,0] 663,2 /-22,8 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 312. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[2 986,8]2 886,8
 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 320,7] 2 243,5 /-77,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 686,0] 663,2 /-22,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/157. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 313. Gulyás Dénes képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja: 

Megjegyzés: A mód. indítvány ugyan fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz, de fejezeti főösszeget 
érint, mivel számítási hibát tartalmaz (300 mFt az eltérés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 318. (63. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 328. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 335. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs), 338. (63. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 349. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 359. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 551. (157. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[2 986,8]2 886,8
 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 320,7] 2 243,5 /-77,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 686,0] 663,2 /-22,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/451. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 314. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[2 986,8]2 976,8
 /-10,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 320,7] 2 313,5 /-7,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 686,0] 683,2 /-2,8 kiad./ 
 

 
 

 
 
 Indokolás a T/3860/454. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 315. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[2 986,8]2 886,8
 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 320,7] 2 243,5 /-77,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 495. (451. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj14.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. javaslatot számszakilag pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502. (454. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alc36.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 686,0] 663,2 /-22,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/459. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 316. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[2 986,8]2 926,8
 /-60,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 320,7] 2 273,7 /-47,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 686,0] 673,0 /-13,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/490. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 317. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 16 030,9 /-800,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [11 370,3] 10 570,3 /-800,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500. (459. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj20.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 766. (490. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alc10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 318. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 328. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 335. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs), 338. (63. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 349. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 359. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 318. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 15 630,9 /-1200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [15 778,7] 14 867,4 /-911,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 998,3] 4 709,6 /-288,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 319. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 16 230,9 /-600,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [11 370,3] 10 770,3 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/132. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 317. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 328. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 335. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs), 338. (63. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 349. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 359. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 679. (132. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 320. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 16 530,9 /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [11 370,3] 11 070,3 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/215. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 321. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. 
Perjési Klára, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella és dr. Juhászné Lévai Katalin 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 16 530,9 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [11 370,3] 11 070,3 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/273. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 322. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 16 510,9 /-320,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 534. (215. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (273. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 703. (273. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 730. (273. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 824. (273. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontja-
iban foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [11 370,3] 11 050,3 /-320,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/276. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 323. László Tamás, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt 
Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh 
Péter, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 15 630,9 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [15 778,7] 14 867,4 /-911,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 998,3] 4 709,6 /-288,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 324. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 14 830,9 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [15 778,7] 14 867,4 /-911,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 998,3] 4 709,6 /-288,7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [11 370,3] 10 570,3 /-800,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 536. (276. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (281. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 352. (281. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 415. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 479. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 602. 
(281. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 695. (281. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 784. (281. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 857. (281. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím92.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 325. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 14 830,9 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [15 778,7] 14 867,4 /-911,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 998,3] 4 709,6 /-288,7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [11 370,3] 10 570,3 /-800,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 329. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 
360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 330. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 
361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 16 815,9 /-15,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [11 370,3] 11 355,3 /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/411. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 327. Hock Zoltán és Herényi Károly képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     2  Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal [ 153,2] 310,0 /+156,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 59,3] 216,1 /+156,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/383. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 721. (411. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217. (383. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 328. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [10 877,1] 10 677,1 /-200,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 026,0] 1 826,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 329. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [10 877,1] 10 677,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 026,0] 1 826,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 317. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 318. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 335. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs), 338. (63. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 349. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 359. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 353. (354. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
696. (354. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 330. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [10 877,1] 10 677,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 026,0] 1 826,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 331. Dr. Ángyán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   6  Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás 
        intézményei [4 367,8] 5 367,8 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 604,5] 2 604,5 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/244. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 354. (362. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (244. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 332. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   7  Közművelődési intézmények [ 472,9] 442,9 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 288,0] 265,5 /-22,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 92,2] 84,7 /-7,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 333. Dr. Ángyán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 8. cím 
módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   8  Agrárkutató intézetek [2 117,7] 4 117,7 /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 055,4] 3 055,4 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/245. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 334. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása [ 585,0] 605,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 187,0] 207,0 /+20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 694. (400. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 7. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 377. (245. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/437. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 335. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       3  Magán és egyéb jogi személyek kártérítése, továbbá a fagykárt és aszálykárt szenvedett gazdák 
kárenyhítése, különös tekintettel a hátrányos térségben élő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdálko-
dókra [ 10,0] 6 010,0 /+6000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 10,0] 6 010,0 /+6000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 336. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       9  Vízügyi feladatok támogatása [ 400,0] 424,0 /+24,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 400,0] 424,0 /+24,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 738. (437. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 317. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 318. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 328. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 338. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 349. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 359. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pont-
jaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 737. (435. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 



-  - 149

 Indokolás a T/3860/435. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 337. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       [15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok][2 053,8] 
 /-2053,8 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
            [1  Személyi juttatások] [ 513,7]  /-513,7 kiad./ 
            [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 164,4]  /-164,4 kiad./ 
            [3  Dologi kiadások] [1 075,7]  /-1075,7 kiad./ 
        [2  Felhalmozási költségvetés] 
            [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 300,0]  /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 338. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok [2 053,8]1 853,8
 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 075,7] 875,7 /-200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280. (196. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 634. 
(196. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc2.jcsúj5.jc), 638. (196. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím4.alc22.jcs), pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 317. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 318. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 328. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 335. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs), 349. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 359. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pont-
jaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 339. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok [2 053,8]2 033,8
 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 075,7] 1 055,7 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 340. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok [2 053,8]1 853,8
 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 075,7] 875,7 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (327. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 760. (327. sz. jav. - 
1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), 1020. (327. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1021. (327. sz. jav. - 8.mell.I.1.fajl.), pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 341. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok [2 053,8]1 853,8
 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 075,7] 875,7 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 342. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok [2 053,8]2 003,8
 /-50,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 075,7] 1 025,7 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/404. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 343. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok [2 053,8]1 953,8
 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 075,7] 975,7 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/414. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540. (404. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 837. (414. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj 4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 344. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 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] 300,0 /+165,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,0] 300,0 /+165,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/36. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 345. Dr. Turi-Kovács Béla és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 
       7  Igyál tejet program [ 900,0] 1 100,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 900,0] 1 100,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/35. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 346. Örvendi László József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       4  Halgazdálkodás támogatása [ 200,0] 230,0 /+30,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148. (36. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147. (35. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglal-
takkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 200,0] 230,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/65. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 347. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. 
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       10  Nemzeti agrár kárenyhítés [ 500,0] 5 000,0 /+4500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 500,0] 5 000,0 /+4500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/37. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 348. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      11 Hódmezővásárhely, külterületi véderdő telepítése  750,0 /+750,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  750,0 /+750,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/104. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149. (65. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362. (37. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 815. (104. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 349. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások [5 000,0]2 000,0
 /-3000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 000,0] 2 000,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 350. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített  
         kiadások [5 000,0] 3 500,0 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 000,0] 3 500,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 351. Szatmáry Kristóf és dr. Fónagy János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XII. fejezet 10. cím 7. alcím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 317. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 318. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 328. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 335. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs), 338. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 359. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 594. (162. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások [5 000,0]2 000,0
 /-3000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 000,0] 2 000,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/195. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 352. László Tamás, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt 
Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh 
Péter, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások [5 000,0]2 000,0
 /-3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 000,0] 2 000,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 353. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371. (195. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 546. (195. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (281. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 323. (281. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 415. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 479. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 602. 
(281. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 695. (281. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 784. (281. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 857. (281. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím92.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások [5 000,0]2 000,0
 /-3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 000,0] 2 000,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 354. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások [5 000,0]2 000,0
 /-3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 000,0] 2 000,0 /-3000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 355. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások [5 000,0]4 000,0
 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 000,0] 4 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/393. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 356. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 7. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (393. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások [5 000,0]4 000,0
 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 000,0] 4 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/436. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 357. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 7. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások [5 000,0]4 760,0
 /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 000,0] 4 760,0 /-240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/438. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 358. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások [5 000,0]2 000,0
 /-3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 000,0] 2 000,0 /-3000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 595. (436. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj23.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 597. (438. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj24.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 359. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok] [ 800,0]  /-800,0 tám./ 
       [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 302,9]  /-302,9 kiad./ 
            [ 2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 96,9]  /-96,9 kiad./ 
            [3  Dologi kiadások] [ 400,2]  /-400,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 360. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok] [ 800,0]  /-800,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 302,9]  /-302,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 96,9]  /-96,9 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 400,2]  /-400,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (494. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 183. (494. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 262. (494. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 386. (494. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 
461. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj47.jcs), 462. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 785. (494. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 1064. (494. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 317. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 318. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 328. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 335. (63. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs), 338. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 349. (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 361. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok] [ 800,0]  /-800,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 302,9]  /-302,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 96,9]  /-96,9 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 400,2]  /-400,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 378. (354. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 379. (362. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 

 362. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 79 410,0 /-4500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 34 878,4 /-4500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/37. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 363. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 83 510,0 /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 38 978,4 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/44. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347. (37. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc10.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433. (44. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 364. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 83 310,0 /-600,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 38 778,4 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/45. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 365. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 83 210,0 /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 38 678,4 /-700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/49. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 366. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 83 510,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 38 978,4 /-400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 434. (45. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 430. (49. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/50. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 367. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 83 510,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 38 978,4 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/51. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 368. Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt Ferenc, dr. 
Iván László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh Péter, dr. Mátrai Márta, Sol-
tész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. 
fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 76 910,0 /-7000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 32 378,4 /-7000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/122. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 429. (50. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 427. (51. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (122. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 805. 
(122. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 858. (122. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.címúj9.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 369. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 83 710,0 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 33 474,2 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 370. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 80 910,0 /-3000,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 30 674,2 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/181. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 371. Szatmáry Kristóf és dr. Fónagy János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 81 910,0 /-2000,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 588. (146. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518. (181. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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             1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 31 674,2 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/195. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 372. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 81 010,0 /-2900,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 30 774,2 /-2900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/197. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 373. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 80 910,0 /-3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 36 378,4 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/234. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 351. (195. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 546. (195. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 529. (197. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 441. (234. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 374. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 81 910,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 37 378,4 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/235. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 375. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 83 410,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 38 878,4 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/236. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 376. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 83 510,0 /-400,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 442. (235. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 443. (236. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs.), 
pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 38 978,4 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/237. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 377. Dr. Ángyán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. 
cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 81 910,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 37 378,4 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/245. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 378. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 73 633,0 /-10277,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 34 101,4 /-5277,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 28 674,2 /-5000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 444. (237. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10j.cs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 333. (245. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.8.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 379. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 73 633,0 /-10277,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 34 101,4 /-5277,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 28 674,2 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 419. (354. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 420. (362. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 380. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 74 910,0 /-9000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 35 378,4 /-4000,0 kiad./ 
               2  Felhalmozási költségvetés 
                  1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 28 674,2 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/365. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 381. Dr. Hoffmann Rózsa képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. 
cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 79 910,0 /-4000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 35 378,4 /-4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/377. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (365. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645. (377. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 382. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László és Móring 
József Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosí-
tását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 79 910,0 /-4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 29 674,2 /-4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/474. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 383. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr. 
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor, Vincze László és Bíró Ildikó képvi-
selők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 83 410,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 33 174,2 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/479. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 384. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Heintz 
Tamás, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 80 410,0 /-3500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 542. (474. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (479. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 1016. (479. sz. jav. - 
7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [39 378,4] 35 878,4 /-3500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 385. Dr. Puskás Tivadar, dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl 
Árpád, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper And-
rás és dr. Nagy Kálmán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 79 010,0 /-4900,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 28 774,2 /-4900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/482. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 386. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 77 812,4 /-6097,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 38 280,8 /-1097,6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 28 674,2 /-5000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (481. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1076. (481. sz. 
jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077. (481. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 741. (482. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 387. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 78 007,6 /-5902,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 33 476,0 /-5902,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/496. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 388. Lázár János, Nyitray András és Csampa Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XIII. fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     1  Katonai Felderítő Hivatal [8 723,7] 8 923,7 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 440,4] 2 640,4 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/291. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (494. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 183. (494. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 262. (494. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 358. (494. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 
461. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj47.jcs), 462. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 785. (494. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 1064. (494. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 471. (496. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 808. 
(496. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 859. (496. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.címúj9.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (291. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 389. Lázár János, Nyitray András és Csampa Zsolt képviselők, valamint Lázár János 
képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 3. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     2  Katonai Biztonsági Hivatal [2 353,1] 2 453,1 /+100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 585,3] 1 655,3 /+70,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 470,7] 496,2 /+25,5 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 5,5] 10,0 /+4,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/95, 290. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 390. Lázár János, Nyitray András és Csampa Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XIII. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
   4  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [4 965,9] 5 535,2 /+569,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 280,7] 3 521,2 /+240,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 950,3] 1 006,2 /+55,9 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 655,7] 774,2 /+118,5 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 9,2] 11,2 /+2,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 70,0] 222,4 /+152,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/292. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230. (95. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (292. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 391. Karsai Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       2 MH önkéntes, tartalékos szervezet létrehozására vonatkozó 
          kutatói program  20,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/246. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Honvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 392. Dr. Gegesy Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. 
cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék   
         2  Fejezeti egyensúlyi tartalék [22 000,0] 18 000,0 /-4000,0 kiad./ 
 [22 000,0] 18 000,0 /-4000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/284. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet 

 393. Balog Zoltán, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Faze-
kas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása [3 368,8] 3 068,8 /-300,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 214. (246. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 409. (284. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím10.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 834,1] 1 534,1 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 394. Dr. Iván László, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, 
Hirt Ferenc, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. 
Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása [3 368,8] 3 068,8 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 834,1] 1 534,1 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 395. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek [2 205,5] 1 955,5 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 619,0] 369,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/73. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (52. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 406. (52. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj 22.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480. (282. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 860. 
(282. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 662. (73. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj 5. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 396. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek [2 205,5] 2 180,5 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 619,0] 594,0 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/145. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 397. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek [2 205,5] 1 955,5 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 619,0] 369,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 398. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek [2 205,5] 2 005,5 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 525. (145. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 402. (156. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 516. (156. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - 178

             3  Dologi kiadások [ 619,0] 419,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/164. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 399. Laboda Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   5  Büntetés-végrehajtás [35 164,1] 35 964,1 /+800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [21 840,5] 22 640,5 /+800,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/201. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 400. Lázár János és Kontrát Károly képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 11. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   11  Rendőrtiszti Főiskola [1 173,8] 1 223,8 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 802,3] 827,3 /+25,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 251,5] 259,1 /+7,6 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 308,9] 318,9 /+10,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 2,9] 10,3 /+7,4 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 308. (164. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a 2 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 247. (201. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc20.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/293. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 401. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 13. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   13  Központi Gazdasági Főigazgatóság [1 130,0] 1 040,0 /-90,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 750,3] 660,3 /-90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/134. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 402. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 13. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   13  Központi Gazdasági Főigazgatóság [1 130,0] 1 030,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 750,3] 650,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 403. Dr. Szabó Erika képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 13. cím 
módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 778. (293. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 517. (134. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 397. (156. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 516. (156. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   13  Központi Gazdasági Főigazgatóság [1 130,0] 1 030,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 750,3] 650,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 404. Dr. Gógl Árpád és dr. Mátrai Márta képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIV. fejezet 13. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   13  Központi Gazdasági Főigazgatóság [1 130,0] 1 080,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 750,3] 700,3 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/394. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 405. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 13. cím 
módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   13  Központi Gazdasági Főigazgatóság [1 130,0] 1 030,0 /-100,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 750,3] 650,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/408. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 533. (269. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 646. (394. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 754. (408. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 406. Balog Zoltán, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Faze-
kas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 
1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      22 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése illetve 
            kártalanítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 407. Tóth András (MSZP) képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 8. alcím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Egyéb közösségi programok 
           1  Működési költségvetés [ 200,0] 460,0 /+260,0 bev./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 264,5] 524,5 /+260,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Honvédelmi 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (52. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 393. (52. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 408. (5. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím10.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 408. Tóth András (MSZP) képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 10. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    10  Fejezeti tartalék   
       1  Fejezeti általános tartalék [ 481,7] 221,7 /-260,0 kiad./ 
 [ 481,7] 221,7 /-260,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Honvédelmi 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 409. Dr. Gegesy Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. 
cím 10. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    10  Fejezeti tartalék  
       2  Fejezeti egyensúlyi tartalék [8 281,5] 12 281,5 /+4000,0 kiad./ 
 [8 281,5] 12 281,5 /+4000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/284. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 410. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A mód. indítvány fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz, de fejezeti főösszeget érint. A 
módosító javaslatot számszakilag pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 407. (5. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím8.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 392. (284. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 6 147,5 /-124,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 016,4] 892,4 /-124,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/83. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 411. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 6 041,5 /-230,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 016,4] 786,4 /-230,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/100. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 412. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 6 031,5 /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 016,4] 776,4 /-240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/105. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 672. (83. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 665. (100. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj12.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 585. (105. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 413. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 6 221,5 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 185,7] 4 160,7 /-25,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 293,8] 1 268,8 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 414. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 6 071,5 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 185,7] 4 032,9 /-152,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 293,8] 1 246,6 /-47,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/256. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 415. László Tamás, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt 
Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh 
Péter, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (233. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alcúj 7. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 579. (256. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj 21.jc), 
pontjában foglaltakkal. 



-  - 185

     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 6 093,8 /-177,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 185,7] 4 055,2 /-130,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 293,8] 1 246,6 /-47,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 416. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 6 170,5 /-101,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 016,4] 915,4 /-101,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/338. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 417. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 6 224,5 /-47,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 016,4] 969,4 /-47,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (281. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 323. (281. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 352. (281. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 479. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 602. 
(281. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 695. (281. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 784. (281. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 857. (281. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím92.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (338. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 983. (338. sz. jav. - 
5.mell.8.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/339. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 418. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Tóth Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 5 971,5 /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 016,4] 716,4 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/342. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 419. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 5 771,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 185,7] 4 032,9 /-152,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 293,8] 1 246,6 /-47,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 016,4] 716,4 /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (339. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 989. (339. sz. jav. - 
5.mell.15.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (342. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 998. (342. sz. jav. - 
5.mell.18.c)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 420. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
      1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 5 771,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 185,7] 4 032,9 /-152,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 293,8] 1 246,6 /-47,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 016,4] 716,4 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 421. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
   3  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [ 760,1] 610,1 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 033,5] 1 918,5 /-115,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 620,0] 585,0 /-35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/257. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 422. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       7  Csobánkai iskola fűtéskorszerűsítése  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/172. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 423. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (257. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj30.jcs.), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198. (172. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8  Csobánkai szilárd burkolatú úthálózat kiépítésének első üteme  200,0
 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/173. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 424. Dr. Szabó Erika, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. 
Iván László, Koszorús László, László Tamás, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, dr. Mátrai Márta, Soltész 
Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Feje-
zet 25. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Akadálymentes közlekedés fejlesztése [ 140,0] 300,0 /+160,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 140,0] 300,0 /+160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 425. Dr. Fónagy János, Balla Mihály és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti szárnyvonal fejlesztése  250,0
 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (173. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 621. (260. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 627. (260. 
sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - 190

             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/31. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 426. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  31-es út felújítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 427. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  A Jánoshidát és Jászboldogházát érintő 3121-es út Jász-Nagykun-Szolnok megyét 
             érintő szakaszának felújítása  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/51. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193. (31. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (38. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (51. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 428. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  311-es út Nagykáta-Cegléd közötti szakaszának felújítása 1 000,0
 /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 429. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  A Jászboldogházát érintő 3125-ös út felújítása  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/50. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 430. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (39. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (50. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  A Jászdózsát érintő 32134-es út felújítása  700,0 /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/49. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 431. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  A Jászjákóhalma és Jásztelek közötti 3232-es út felújítása és szélesítése  500,0
 /+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/42. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 432. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  32-es út Szolnok megyei szakaszának felújítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (49. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228. (42. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/43. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 433. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  A Jásziványi 32132-es bekötőút felújítása  400,0 /+400,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/44. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 434. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  A Jászkisér és Tiszasüly közötti 3225-ös út felújítása  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/45. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (43. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 363. (44. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 364. (45. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 435. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  A 471-es főútvonal Nyírbátor és Nyírbogát településeket elkerülő szakaszai építésének meg-
kezdése (I . ütem)  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/61. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 436. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  471-es főútvonal rekonstrukciós munkáinak megkezdése  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/62. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 437. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 821. (61. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 822. (62. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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       10  471. számú főútvonal Hajdúsámson belterületi szakaszának rekonstrukciója, a nyugati elkerü-
lő szakasz építésének megkezdése  2 850,0 /+2850,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 850,0 /+2850,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/78. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 438. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  471. számú főútvonal Nyíradony belterületi szakaszának rekonstrukciója, az Árpád-
Széchenyi-Vörösmarty úti csomópont megépítésének megkezdése 1 320,0
 /+1320,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 320,0 /+1320,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/80. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 439. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Nyírmártonfalva-Hajdúsámson összekötőút megépítésének 
             megkezdése  966,0 /+966,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  966,0 /+966,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (78. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (80. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/3860/81. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 440. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 Szigetmonostor Szentendre közötti Kisduna-híd építésének 
               előkészítése  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/168. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 441. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 Soltvadkertet elkerülő útszakasz I. ütemének megépítése  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/234. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 698. (81. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 770. (168. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 774. (168. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (234. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 442. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 Kiskőröst elkerülő út építése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/235. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 443. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 Izsák-Soltszentimre közötti összekötő út megépítése  500,0 /+500,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/236. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 444. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374. (235. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (236. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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       10 Kaskantyút Soltvadkerttel összekötő út építése  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/237. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 445. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 86-os számú főútvonal 2x2 sávos gyorsforgalmi úttá 
           alakítása, illetve az érintett települések elkerülő útjainak 
           építése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/247. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 446. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Déli pályaudvar fejlesztése  50,0 /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376. (237. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 617. (247. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/310. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 447. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Mátészalka-Csenger vasúti mellékvonal fejlesztése  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/228. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 448. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       11  Budakalász és Pomáz területén az M0 körgyűrű északi hídjához kapcsolódó elkerülő út előké-
szítése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/170. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82. (310. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213. (228. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 616. (170. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 449. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 
25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       11  Moszkva tér rekonstrukció előkészítése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/311. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 450. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. Fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12  Debrecen új buszpályaudvar létesítése  200,0 /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/455. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 451. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115. (311. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 569. (455. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában fog-
laltakkal. 



 
 
 

 
 

T/3860/508. 
 

Az Országgyűlés 
 
 

Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 
bizottságának 

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottságának 

Egészségügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
bizottságának 

Európai ügyek 
bizottságának 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának 

Ifjúsági, szociális és családügyi  
bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Kulturális és sajtó- 
bizottságának 

Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turisztikai 
bizottságának 

 
ajánlása 

 
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló  

 
T/3860. sz. törvényjavaslat 

 
részletes vitájához 

 
I. rész 

 
2. kötet
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    1  Beruházás 
       40  Körmend-Zalalövő vasútvonal fejlesztési tervdokumentációja  150,0
 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/390. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 452. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 47. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       47  Mezőberény-Szarvas összekötő út rehabilitációjának megkezdése  200,0
 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/388. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 453. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 47. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       47  Mezőberény nyugati elkerülő szakasz megépítése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 803. (390. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88. (388. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (389. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/389. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 454. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 47. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       47  4644 sz. főút felújításának megkezdése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/387. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 455. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 47. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       47  Murony belterületi úthálózat felújítás  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/386. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87. (387. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (386. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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 456. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. Fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport új 1. jogcím  
felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      10  Közterületi közvilágítás 
         1  Debreceni közterületi közvilágítás fejlesztése  30,0 /+30,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/456. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 457. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. Fejezet 25. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       16  Közpolitikai kutatások, elemzések [ 30,0] 10,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 30,0] 10,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/334. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 458. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. Fejezet 25. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 225. (456. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 668. (334. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 864. 
(334. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13.cím2.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       16  Közpolitikai kutatások, elemzések [ 30,0] 10,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 30,0] 10,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/341. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 459. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
2. alcím 17. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      [17  Államigazgatás hatékonyságának növelése] [ 100,0]  /-100,0 tám./ 
        [2  Felhalmozási költségvetés] 
            [ 1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/403. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 460. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 25. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       17  Államigazgatás hatékonyságának növelése [ 100,0] 95,0 /-5,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 100,0] 95,0 /-5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/412. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (341. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 491. (341. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím18.alc18.jcs), 996. (341. sz. jav. - 5.mell.18.b)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 289. (403. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 724. (412. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc9.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 461. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 47. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       47  Lakástámogatás  5 000,0 /+5000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  5 000,0 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 462. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
      2  Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat 
         2  Gazdaságfejlesztési program  45 000,0 /+45000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  45 000,0 /+45000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (494. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 183. (494. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 262. (494. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 358. (494. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 
386. (494. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 462. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 785. (494. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 1064. (494. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (494. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 183. (494. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 262. (494. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 358. (494. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 
386. (494. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 461. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj47.jcs), 785. (494. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 1064. (494. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 463. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       10  Inkubátorházak megvalósítása  50,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/131. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 735. (131. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
        7  Informatikai Vállalkozások Szövetsége 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
        8  Magyar Tartalomipari Szövetség 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
        9  Neumann János Számítógéptudományi Társaság 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
        10  Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 465. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 [3 600,0] 2 798,8 /-801,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 2 798,8 /-801,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/85. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 466. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 2 600,0 /-1000,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187. (10. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 671. (85. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 2 600,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/120. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 467. Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt Ferenc, dr. 
Iván László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh Péter, dr. Mátrai Márta, Sol-
tész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
Fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 3 197,6 /-402,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 3 197,6 /-402,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/122. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 468. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 [3 600,0] 2 400,0 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 2 400,0 /-1200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 586. (120. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj 21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368. (122. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 805. (122. sz. 
jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 858. (122. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.címúj9.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303. (182. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 469. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 2 100,0 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 2 100,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 470. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 2 100,0 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 2 100,0 /-1500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 483. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 471. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 [3 600,0] 2 100,0 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 2 100,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/496. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 473. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 484. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (496. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 808. (496. sz. 
jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 859. (496. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.címúj9.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 2 391,0 /-79,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 467,0 /-79,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/84. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 474. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 1 970,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 046,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/133. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 475. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 2 370,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 774,0] 674,0 /-100,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 648. (84. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 685. (133. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcsúj2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 258. (203. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/203. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 476. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 1 970,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 046,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/231. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 477. Borsos József és Korózs Lajos képviselők, valamint Borsos József, Ágh Péter, dr. 
Aszódi Pál, Cseresnyés Péter, Hirt Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, László Tamás, dr. 
Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 2 413,0 /-57,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 774,0] 717,0 /-57,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/67, 264. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 296. (231. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 856. (67. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 478. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Nyul István, dr. Perjési Klára, dr. 
Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella és dr. Juhászné Lévai Katalin képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását java-
solják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 1 570,0 /-900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 646,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/271. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 479. László Tamás, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt 
Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh 
Péter, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 1 970,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 046,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 235. (271. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 622. (271. 
sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 1074. (271. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc5.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (281. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 323. (281. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 352. (281. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 415. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 602. (281. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 695. (281. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 784. (281. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 857. (281. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím92.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 480. Dr. Iván László, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, 
Hirt Ferenc, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. 
Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 1 770,0 /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 774,0] 574,0 /-200,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 046,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 481. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 2 145,0 /-325,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 221,0 /-325,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 482. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. 
cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394. (282. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 860. (282. sz. jav. 
- 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 614. (294. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj47.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 2 270,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 774,0] 574,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/298. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 483. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 1 970,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 046,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 658. (298. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 565. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 484. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 1 970,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 046,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 485. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 2 350,0 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 774,0] 654,0 /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/401. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 566. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 693. (401. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 486. Dr. Turi-Kovács Béla és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 2 070,0 /-400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 146,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/439. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 487. Dr. Turi-Kovács Béla és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 2 350,0 /-120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 426,0 /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 488. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 577. (439. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 578. (444. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj 11.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 1 970,0 /-500,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 046,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/483. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 489. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 2 350,0 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 774,0] 654,0 /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/485. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 490. Hirt Ferenc, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. Iván 
László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, dr. 
Mátrai Márta, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Soltész Miklós, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Ti-
vadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 18. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       18  Információs társadalom kiteljesítését támogató 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 742. (483. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.7.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 761. (485. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc12.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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              tudásmenedzsment [ 42,0] 2,0 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 42,0] 2,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/266. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 491. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       18  Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment [ 42,0] 2,0
 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 42,0] 2,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/341. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 492. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 28. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    28  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 
         1  Körmend elkerülő út tervdokumentációjának elkészítése  200,0
 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 854. (266. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (341. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 458. (341. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 996. (341. sz. jav. - 5.mell.18.b)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (287. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/287. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 493. Balogh József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 28. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    28  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 
         1  Tass elkerülő út építésének támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/225. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 494. Dr. Turi-Kovács Béla és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 14. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       14  Csongrád város elkerülő út építésének I. üteme  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/443. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162. (225. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (443. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 



-  - 221

 495. Gulyás Dénes képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       14 10-es út fejlesztésének előkésztése  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/451. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 496. Gulyás Dénes, Bíró Ildikó és Soltész Miklós képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új16. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       16 Budakeszi elkerülő út tervezése  50,0 /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/452. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 497. Dr. Gógl Árpád, dr. Mátrai Márta és dr. Pálinkás József képviselők  a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím 17. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       [17  Kihelyezett szakértői támogatás] [ 10,0]  /-10,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313. (451. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 252. (452. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím3.alc1.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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             [3  Dologi kiadások] [ 10,0]  /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/392. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 498. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 [ 10,0] 4,0 /-6,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 10,0] 4,0 /-6,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/144. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 499. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       20  Pusztaszer-Ópusztaszer átkötő út  80,0 /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  80,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/442. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 253. (392. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím4.alcúj5.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300. (144. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj30.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (442. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 500. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 20. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       20 4-es főút debreceni átvezető szakaszának felújítása  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/459. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 501. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       21  471-es főút felújítása, bővítése  150,0 /+150,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (459. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 256. (457. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 502. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. Fejezet 25. cím 30. alcím 36. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       36  Közlekedési zajvédelem [ 3,0] 13,0 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 3,0] 13,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/454. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 503. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  A 4809. számú Sáránd és Létavértes közötti útszakasz felújítása  350,0
 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/186. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 504. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Pesti út felújítása  555,0 /+555,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 314. (454. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203. (186. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  555,0 /+555,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/76. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 505. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Hunya, külterületi utak kiépítése  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/143. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 506. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Törteli út felújítása  117,0 /+117,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  117,0 /+117,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/77. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (76. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 736. (143. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (77. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), pontjában foglal-
takkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 507. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Hódmezővásárhely, Mártély üdülőterület útrekonstrukciós munkálatok  35,0
 /+35,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  35,0 /+35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/97. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 508. Domokos László, Babák Mihály és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Kondoros-Békéscsaba 44-es számú I. rendű főút 
             négynyomúsítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248. (97. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím3.alc1.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 640. (166. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím7.alc2.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 509. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      40 Kondoros, Kardos kerékpárút felújítása  50,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 510. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Kondoros és Békéscsaba közötti kerékpárút kiépítése  650,0 /+650,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  650,0 /+650,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/119. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 511. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 823. (118. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (119. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
     40 Csabacsüd üzemhez vezető út építése  47,0 /+47,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  47,0 /+47,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/121. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 512. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János utca (45 számú főút) és Jókai utca kereszteződésé-
ben lévő jelzőlámpás csomópont átépítése körforgalommá  200,0 /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/98. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 513. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Kardos külterületi utak fejlesztése  120,0 /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  120,0 /+120,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 619. (121. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244. (98. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc15.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 641. (127. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/127. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 514. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Kondoros, Kardos járda építés  70,0 /+70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  70,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/163. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 515. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Kardos belterületi utak felújítása  40,0 /+40,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/128. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 769. (163. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 278. (128. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc2.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 



-  - 230

 516. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  46-os út Mezőtúr-Gyomaendrőd közötti szakasz felújítása  350,0
 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 517. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Gyomaendrőd külterületi utak fejlesztése  90,0 /+90,0 tám./ 
          2   Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  90,0 /+90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/134. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 518. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 397. (156. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 402. (156. sz. jav. 
- 1.mell.XIV.fej.13.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401. (134. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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       40  Szandaszőlőst elkerülő út építése  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/181. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 519. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Békésszentandrás, belterületi utak fejlesztése  350,0 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/137. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 520. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  A 4-es főút főközlekedési út 2×2 sávú autóúttá történő fejlesztésének megkezdése 
 1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 370. (181. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 726. (137. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 758. (137. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200. (183. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/183. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 521. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Hajdúszoboszló és az M35-ös csomópont közöti útszakasz 
              bővítésének előkészítése  500,0 /+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/184. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 522. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Újkígyós-Gerendás-Csanádapáca útkereszteződés körforgalmivá alakítása 
 80,0 /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  80,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/398. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 201. (184. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 239. (398. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 523. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Kiskunmajsa — Ópusztaszer összekötő út felújítása az M5 autópálya kisteleki csomópontja, 
illetve Kistelek város központi csomópontja közötti szakasz felújítása  300,0
 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/175. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 524. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Balástya - Kistelek - Pusztaszer területén 5. számú főközlekedési út felújítása 
 800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 525. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 787. (175. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 564. (178. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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       40  Örménykút, külterületi utak kiépítése  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/145. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 526. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Fertőrákos – Fertőmeggyes (Mörbisch) - Harka – Sopronnyék - 
          Ágfalva – Somfalva – Brennberg – Récény – utak helyreállítása 
          I . Ütem  350,0 /+350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/211. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 527. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      40 A soproni észak-nyugati gyűjtőút megépítése - I. ütem  220,0 /+220,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  220,0 /+220,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396. (145. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (211. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (208. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 528. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  M8 autópálya Dunaújváros-Sárbogárd közötti szakaszának előkészítése  350,0
 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 529. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Csongrádot elkerülő út déli szakaszának befejezése  2 900,0 /+2900,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 900,0 /+2900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/197. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 727. (187. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 759. (187. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 372. (197. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 530. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  A 4-es út Kisújszállás-Karcag közötti szakasz 2×2 sávosítása 2 000,0
 /+2000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/214. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 531. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 A  4-es út Kisújszállás-Karcag közötti szakasz 2x2 sávosítása 1 800,0
 /+1800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 800,0 /+1800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/275. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 532. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (214. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168. (275. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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       40  Karcagon a Széchenyi sugárút és a Püspökladányi út kereszteződésében jelzőlámparendszer 
kiépítése  150,0 /+150,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/217. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 533. Dr. Szabó Erika képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      40 53-as számú főút Kiskunhalast elkerülő szakaszának 
        megépítése - I. ütem  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 534. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Karcagon a Püspökladányi út laktanyánál lévő szakasza körforgalmának kiépítése 
 300,0 /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (217. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 403. (269. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/215. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 535. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Karcagon a Széchenyi sugárút és a Püspökladányi út kereszteződésében 
            jelzőlámparendszer kiépítése  140,0 /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  140,0 /+140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/277. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 536. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Karcagon a Püspökladányi út laktanyánál lévő szakasza körforgalmának kiépítése 
 320,0 /+320,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  320,0 /+320,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/276. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 320. (215. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (277. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (276. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 537. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      40 Szombathelyi gyalogos híd felújítása  2,0 /+2,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2,0 /+2,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/418. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 538. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Szombathely belváros utcáinak felújítása  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/417. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 539. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 631. (418. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222. (417. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 



-  - 240

  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 62-es út Seregélyest elkerülő szakaszának megépítése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/393. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 540. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Dombiratosi külterületi utak felújítása  50,0 /+50,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/404. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 541. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Szombathelyi gyalogos aluljáró felújítása  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355. (393. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 342. (404. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/409. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 542. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László és Móring 
József Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegé-
szítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      40 67-es út Kaposvár-M7-es autópálya közötti szakaszának 
           2x2 sávosítása  4 000,0 /+4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  4 000,0 /+4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/474. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 543. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Medgyesbodzási belterületi utak és járdák felújítása  25,0 /+25,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/407. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 780. (409. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382. (474. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 779. (407. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 544. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       41  Hódmezővásárhely Kálvin téri jelzőlámpás csomópont 
            átépítése körforgalommá  350,0 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/89. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 545. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 41. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      41 Kondoros-Gyomaendrőd közötti útszakasz felújítása  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/161. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 546. Szatmáry Kristóf és dr. Fónagy János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 41. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (89. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 768. (161. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       41  Budapest külső kerületeinek, földútjainak szilárd burkolattal való leöntése 
 5 000,0 /+5000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  5 000,0 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/195. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 547. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       41  Csepel szigeti gerincút I. ütem, kisajátítási költségeinek 2008. évi költségvetésének 
                biztosítása  1 300,0 /+1300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 300,0 /+1300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/473. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 548. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       42  Hódmezővásárhely Kutasi út (47 számú főút) és Jókai utca kereszteződésében lévő csomópont 
átépítése körforgalommá  180,0 /+180,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  180,0 /+180,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 351. (195. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 371. (195. sz. 
jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176. (473. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 241. (473. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 246. (473. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/88. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 549. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       42  Szarvas-Mezőberény közötti útszakasz kiszélesítése és korszerűsítése  600,0
 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 550. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       42 Gyomaendrőd-Körösladány közötti útszakasz felújítása  200,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/159. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809. (88. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 795. (155. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 642. (159. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 551. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       42  443. számú út Szarvas-Gyomaendrőd közötti szakaszának felújítása  100,0
 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/157. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 552. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       42 Gyomaendrőd-Dévaványa közötti útszakasz felújítása  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/158. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 553. Balla Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312. (157. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 231. (158. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       42  Rétságot elkerülő út megépítésének előkészítése  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/301. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 554. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 43. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       43  A 3321. számú út Hajdúszoboszló és a nagyhegyesi körforgalom közötti útszakasz felújítása
  350,0 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/185. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 555. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Közlekedésbiztonsági centrum kialakítása Hódmezővásárhelyen  300,0
 /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114. (301. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (185. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/92. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 556. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 Püspökladány és Ártánd közötti vasútszakasz 
            villamosítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/19. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 557. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 Pocsaj-Létavértes közötti útszakasz építése, beruházás  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (92. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (19. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (18. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglal-
takkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 558. Dr. Dorkota Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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 A Berettyóújfalu-Mezősas-Kőrösszakáll-Magyarhomorog- 
             Komádi közötti útszakasz rehabilitációja, beruházás  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/21. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 559. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Hódmezővásárhely-Szeged közötti elővárosi vasút munkálatainak előkészítése, tervezése 
 300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/93. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 560. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 38. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227. (21. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811. (93. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       13  Hódmezővásárhely, mezőgazdasági körgyűrű továbbépítése  800,0
 /+800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 561. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Hódmezővásárhely, belterületi útrekonstrukció II. ütemének megvalósítása 
 3 000,0 /+3000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/91. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 562. Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Bebes István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. Fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 39. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39 Győr-Pápa-Celldömölk-Porpác vasút villamosításának I. üteme 2 000,0
 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 810. (90. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (91. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 818. (206. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/206. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 563. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 490,4] 5 290,4 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 438,7] 2 285,3 /-153,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 741,1] 694,5 /-46,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/177. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 564. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 490,4] 4 690,4 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 856,4] 1 056,4 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 681. (177. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524. (178. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 565. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 490,4] 4 490,4 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 438,7] 2 285,3 /-153,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 741,1] 694,5 /-46,6 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 856,4] 1 056,4 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 566. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 490,4] 4 490,4 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 438,7] 2 285,3 /-153,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 741,1] 694,5 /-46,6 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 856,4] 1 056,4 /-800,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 603. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 567. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 490,4] 5 480,4 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 438,7] 2 431,2 /-7,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 741,1] 738,6 /-2,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/399. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 568. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 490,4] 4 990,4 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 604. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297. (399. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [1 856,4] 1 356,4 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/421. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 569. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. Fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 490,4] 5 290,4 /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 438,7] 2 285,3 /-153,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 741,1] 694,5 /-46,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/455. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 570. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. Fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság [ 774,5] 764,5
 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 139,3] 129,3 /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/123. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 834. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 450. (455. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj12.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 716. (123. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj 8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 571. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. Fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság [ 774,5] 769,5
 /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 139,3] 134,3 /-5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/413. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 572. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 [6 895,0] 7 895,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [6 895,0] 7 895,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/220. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 573. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 1. 
alcím 7. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (413. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj30.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157. (220. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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      7  Vízkárelhárítás 
         5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése [6 895,0] 9 581,0 /+2686,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [6 895,0] 9 581,0 /+2686,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/227. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 574. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 
1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 1 000,0
 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/221. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 575. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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  Gyomendrőd belvízrendezés I. ütem  40,0 /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  40,0 /+40,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (227. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (221. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/136. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 576. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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  Szarvas, belvízelvezető csatorna támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/147. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 577. Dr. Turi-Kovács Béla és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. 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 Tiszagát Csongrád város felőli partfal végleges befejezése  400,0
 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/439. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249. (136. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím3.alc1.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 700. (147. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 486. (439. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 578. Dr. Turi-Kovács Béla és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 11. 
jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         11 Csongrád Város Öregszőlők útjának I. rendű árvízszintre való kiépítése  120,0
 /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 579. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 
1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        21 Rába vízminőség-védelmi beruházás  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/256. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414. (256. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 580. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8  A felhagyott szarvasi szemétlerakó rekultivációja  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 581. Babák Mihály és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím  
felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      20  Ivóvíz-minőség javító program 
         1  Kardos, ívóvízhálózat bővítése külterületen  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/124. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 582. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 Bocskaikert község belvíz-csatornázási program I . üteme  262,0
 /+262,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 701. (151. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 637. (124. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  262,0 /+262,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/79. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 583. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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  Másodrendű árvízvédelmi töltés felújításának előkészítése  100,0
 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/106. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 584. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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  Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Nyírábrány belterületi csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítésének I. üteme  253,0 /+253,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  253,0 /+253,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (79. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (106. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (87. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/87. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 585. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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  Hódmezővásárhely, Mártély természetvédelmi területen lévő üdülőterület csatornázása 
 240,0 /+240,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  240,0 /+240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/105. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 586. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     21 Csabacsüd szennyvízelvezetésének megvalósítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/120. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 412. (105. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 466. (120. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 587. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 A körmendi Batthyány kastély parkjának rehabilitációja  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/205. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 588. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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  Örménykút szennyvízhálózat kiépítése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 589. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 Szennyvízelvezetési és tisztítási program  900,0 /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  900,0 /+900,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 796. (205. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 369. (146. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/226. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 590. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/248. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 591. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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  Kisteleki kistérség teljes szennyvízberuházás  1 280,0 /+1280,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 280,0 /+1280,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/180. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (226. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 620. (248. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 275. (180. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc1.jcs), 817. 
(180. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 592. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 Jánossomorjai régió vízbázis-védelem  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/255. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 593. Dr. Dorkota Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 Dunaújváros, Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs és Kisapotag 
            települések szennyvízcsatornázása II. ütem  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/25. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 643. (255. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102. (25. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 594. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Kondoros szennyvízelvezetésének megvalósítása  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 595. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 Szeged kistérségi települések szennyvíz projektje I. ütem 1 000,0
 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/436. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 596. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (162. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 356. (436. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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       24  Kardos szennyvízelvezetésének megvalósítása  260,0 /+260,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  260,0 /+260,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/125. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 597. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 Kistelek Kistérségek (Balástya, Kistelek, Csengele, Baks, Pusztaszer, Ópusztaszer) szennyvíz 
beruházása  240,0 /+240,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  240,0 /+240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/438. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 598. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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] 1 500,0 /+1000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 236,0] 1 236,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (125. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 357. (438. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159. (222. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/222. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 599. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 [ 80,0] 180,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 80,0] 180,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/219. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 600. Dr. Nagy Andor, Fehérvári Tamás, Farkas Sándor, Bányai Gábor, Császár Antal, 
Molnár Béla, Balogh József és Fülöp István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       39  Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása [4 573,9]6 220,0
 /+1646,1 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 796,7] 5 442,8 /+1646,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (219. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (29. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 179. (29. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 601. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 
2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       39  Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása [4 573,9]3 913,9
 /-660,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 796,7] 3 136,7 /-660,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/135. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 602. László Tamás, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt 
Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh 
Péter, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       39  Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása [4 573,9]2 573,9
 /-2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 796,7] 1 796,7 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 686. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (281. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 323. (281. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 352. (281. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 415. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 479. (281. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 695. (281. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 784. (281. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 857. (281. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím92.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 603. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       39  Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása [4 573,9]2 573,9
 /-2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 796,7] 1 796,7 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 604. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       39  Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása [4 573,9]2 573,9
 /-2000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 796,7] 1 796,7 /-2000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 696. (354. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 605. Dr. Iván László, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt 
Ferenc, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Mátrai Márta, Soltész 
Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport elhagyását java-
solják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [41  Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP 
              megvalósításában] [ 300,0]  /-300,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 300,0]  /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/263. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 697. (362. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1073. (263. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc5.jcs2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 606. Dr. Latorcai János és Soltész Miklós képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      [41  Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP 
             megvalósításában] [ 300,0]  /-300,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 300,0]  /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 607. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. 
cím 2. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       41  Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP 
              megvalósításában [ 300,0] 139,0 /-161,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 300,0] 139,0 /-161,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/167. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 608. Dr. Nagy Andor, Fehérvári Tamás, Farkas Sándor, Bányai Gábor, Császár Antal, 
Molnár Béla, Balogh József és Fülöp István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
Fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 46. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (270. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 109. (270. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 906. (270. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 650. (167. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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    2  Ágazati célelőirányzatok 
       46  Vízgazdálkodási kisajátítások támogatása  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/30. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 609. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       46  Szatmár-Beregi Nemzeti Park Igazgatóság megalakításának előkészítő munkálatai 
 100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/64. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 610. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       46  Kardos szeméttelep fejlesztés  20,0 /+20,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (30. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (64. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 773. (129. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/129. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 611. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       46  Siófok déli városrész vízelvezetése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 612. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       46  Budai várhegy talajmechanikai és hidrogeológiai vizsgálata  100,0
 /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/309. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 613. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (295. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236. (309. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       46  Nagybánhegyesi szeméttelep rekultivációja  100,0 /+100,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/405. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 614. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 47. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       47  Fokihegy és Somogyfok városrészek belterületi vízrendezése  325,0
 /+325,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  325,0 /+325,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 615. Dr. Nagy Andor, Fehérvári Tamás, Farkas Sándor, Bányai Gábor, Császár Antal, 
Molnár Béla, Balogh József és Fülöp István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
Fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 9. alcím új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Támogatási célprogramok 
       1  Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat  5 553,9 /+5553,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (405. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 481. (294. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 



-  - 274

             1  Intézményi beruházási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 553,9 /+1553,9 kiad./ 
          3  Kölcsönök 1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 616. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 035,4] 6 835,4 /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 391,7] 4 242,2 /-149,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 485,3] 1 434,8 /-50,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/170. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 617. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 035,4] 6 835,4 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 391,7] 4 242,2 /-149,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 485,3] 1 434,8 /-50,5 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103. (28. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 146. (28. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 191. (28. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 448. (170. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj11.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 445. (247. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/247. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 618. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 035,4] 6 835,4 /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 391,7] 4 242,2 /-149,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 485,3] 1 434,8 /-50,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/471. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 619. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. Fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [31 826,7] 31 779,7 /-47,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [13 642,7] 13 595,7 /-47,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/121. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 723. (471. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511. (121. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj 40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 620. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 1. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [31 826,7] 31 676,7 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [13 642,7] 13 492,7 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/248. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 621. Dr. Szabó Erika, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. 
Iván László, Koszorús László, László Tamás, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, dr. Mátrai Márta, Soltész 
Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [31 826,7] 31 676,7 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [13 642,7] 13 492,7 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 622. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Nyul István, dr. Perjési Klára, dr. 
Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella és dr. Juhászné Lévai Katalin képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [31 826,7] 31 226,7 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 590. (248. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj 21jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 424. (260. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alc9.jcs), 627. 
(260. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [13 642,7] 13 042,7 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/271. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 623. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. Fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [31 826,7] 31 676,7 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [13 642,7] 13 492,7 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 624. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 1. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [31 826,7] 31 676,7 /-150,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [13 642,7] 13 492,7 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/472. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 235. (271. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 478. (271. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 1074. (271. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc5.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 290. (460. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 713. (472. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 625. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Magyar Külügyi Intézet [ 154,9] 144,9 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 76,9] 69,4 /-7,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 25,5] 23,0 /-2,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/176. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 626. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Magyar Külügyi Intézet [ 154,9] 144,9 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 76,9] 69,4 /-7,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 25,5] 23,0 /-2,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 627. Dr. Szabó Erika, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. 
Iván László, Koszorús László, László Tamás, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, dr. Mátrai Márta, Soltész 
Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fe-
jezet 4. cím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 286. (176. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 287. (258. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Magyar Külügyi Intézet [ 154,9] 144,9 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 76,9] 69,4 /-7,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 25,5] 23,0 /-2,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 628. Ágh Péter, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Iván 
László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. Fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 180,0] 174,5 /-5,5 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 10,0] 6,6 /-3,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 3,0] 1,4 /-1,6 kiad./ 
 

 
 

 
 
 Indokolás a T/3860/262. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Külügyi bizottság, a Sportbizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 629. Dr. Puskás Tivadar képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 424. (260. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alc9.jcs), 621. 
(260. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslatot számszakilag pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (262. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 299. (262. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím26.alc29.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 180,0] 174,0 /-6,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 167,0] 161,0 /-6,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/416. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 630. Borsos József és dr. Gegesy Ferenc képviselők, valamint Borsos József, Ágh Péter, 
dr. Aszódi Pál, Cseresnyés Péter, Hirt Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, László Tamás, 
dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Feje-
zet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi Kommunikáció [ 120,3] 115,3 /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 54,3] 49,3 /-5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/66, 265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 631. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. Fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi Kommunikáció [ 120,3] 118,3 /-2,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 66,0] 64,0 /-2,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/418. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 740. (416. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 852. (66. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím54.alcúj 10. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 537. (418. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 632. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 5. cím 15. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi Kommunikáció [ 120,3] 105,3 /-15,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 66,0] 51,0 /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/491. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 633. Németh Zsolt, Balla Mihály és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. Fejezet 5. cím 39. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 
       1  Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolat-
ban [ 40,0] 120,0 /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 40,0] 120,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Európai 
ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 765. (491. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím17.alc3.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezet 

 634. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. Fejezet 
2. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      2  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 
         5  Terület és vidékfejlesztési koordinátori hálózat  3 120,8 /+3120,8 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok  330,0 /+330,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások  1 590,8 /+1590,8 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 635. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. Fejezet 2. cím 
1. alcím 3. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
         5  GVOP Technikai segítségnyújtás [ 793,6] 717,6 /-76,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 666,3] 590,3 /-76,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/406. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A mód. indítványt a törvényjavaslat szerekezetének megfelelően pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280. (196. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 337. 
(196. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 638. (196. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím4.alc22.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 652. (406. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 636. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. Fejezet 2. 
cím 1. alcím 5. jogcím-csoport 15. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
         15  HEFOP Technikai segítségnyújtás [ 835,1] 435,1 /-400,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 333,6] 933,6 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/74. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 637. Babák Mihály és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIX. Fejezet 2. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
       6  KTK technikai segítségnyújtás [ 121,8] 91,8 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 207,0] 192,0 /-15,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 205,0] 190,0 /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/124. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 638. Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. Fejezet 
2. cím 4. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Új Magyarország Fejlesztési Terv 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 746. (74. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 9. jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 581. (124. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc20.jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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       22  Végrehajtás Operatív Program [ 631,9]  /-631,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 895,8] 1 595,8 /-300,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 937,9] 1 606,0 /-331,9 kiad./ 
 

 

 
 Indokolás a T/3860/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 639. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. Fejezet 2. cím 
7. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás[1 015,3]1 012,3
 /-3,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 378,0] 375,0 /-3,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 640. Domokos László, Babák Mihály és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XIX. Fejezet 2. cím 7. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Közreműködői intézményrendszer támogatása [2 758,0] 2 258,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 886,0] 1 386,0 /-500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot számszakilag pontosítottuk. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280. (196. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 337. 
(196. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 634. (196. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc2.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 719. (142. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj 8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 

 641. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 451,4] 5 331,4 /-120,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 772,7] 652,7 /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/127. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 642. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 451,4] 5 251,4 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 772,7] 572,7 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/159. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (166. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 513. (127. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 550. (159. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 643. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 451,4] 5 201,4 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 595,0] 3 402,8 /-192,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 081,0] 1 023,2 /-57,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/255. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 644. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák [191 120,2] 200 120,2 /+9000,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés [187 528,1] 178 528,1 /-9000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/365. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 645. Dr. Hoffmann Rózsa képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák [191 120,2] 195 120,2 /+4000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés [187 528,1] 183 528,1 /-4000,0 bev./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 592. (255. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 380. (365. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/377. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 646. Dr. Gógl Árpád és dr. Mátrai Márta képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. Fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák [191 120,2] 191 170,2 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 519,6] 1 569,6 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/394. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 647. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr. 
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   4  Művészeti intézmények [6 090,5] 6 590,5 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 2,6] 502,6 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/480. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 648. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. 
alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381. (377. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 404. (394. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 242. (480. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6  Bagamér község Roma Közösségi Szolgáltató Ház kialakítása  79,0
 /+79,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  79,0 /+79,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/84. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 649. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 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 Körmendi  Batthyány kastély rekonstrukciója -fal-kutatás  80,0
 /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  80,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 650. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 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  161,0 /+161,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 473. (84. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (202. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  161,0 /+161,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/167. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 651. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 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  100,0
 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/171. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 652. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 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  Kunágotai Közösségi Ház létrehozása  76,0 /+76,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  76,0 /+76,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 607. (167. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197. (171. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 635. (406. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc3.jcs5.jc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/406. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 653. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6  Szombathelyi kőszínház létesítése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/410. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 654. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. Fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8  Debreceni Csokonai Színház rekonstrukciója I. ütem  600,0 /+600,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/458. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (410. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (458. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 655. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. Fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         10 A Debrecenben épülő új színházépület belső építészeti költségeinek támogatása 
 500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 656. Dr. Dorkota Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        12 Dunaújvárosi vidámpark területén, művelődési sport 
             és rekreációs központ kialakítása  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/23. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 657. Dr. Dorkota Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (464. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (23. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        12 Dunaújvárosi Szalki-sziget és szabadstrand hasznosítása, 
             kulturális centrummá fejlesztése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/24. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 658. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         12  Balatoni Regionális Könyvtár támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/298. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 659. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       14  Polgári műemléképület felújítása  150,0 /+150,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101. (24. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 482. (298. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/315. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 660. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 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 Batthány-tér rekonstrukciója  20,0 /+20,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 661. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 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 Vár alatti barlangrendszer rekonstrukciója  55,0 /+55,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  55,0 /+55,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/318. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 245. (315. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc15.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (317. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc9.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (318. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 662. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola felújítása  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/73. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 663. Gulyás Dénes képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 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  300,0 /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 664. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 395. (73. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 269. (453. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      12 Hódmezővásárhely, Kertvárosi Általános Iskola építése  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/101. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 665. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12  Hódmezővásárhely, Nádor utcai óvoda építése  230,0 /+230,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  230,0 /+230,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/100. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 666. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, 
Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi 
Endréné, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr. képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
Fejezet 11. cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés [ 460,0] 860,0 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 200,0] 500,0 /+300,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 64,0] 160,0 /+96,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 146,0] 150,0 /+4,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (101. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 411. (100. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/114. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 667. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. Fejezet 11. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       4  Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak [ 50,0] 120,0 /+70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 50,0] 120,0 /+70,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/356. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 668. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. Fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése] [ 161,0] 
 /-161,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 122,0]  /-122,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 39,0]  /-39,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (114. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 995. (114. sz. jav. - 
5.mell.18.a)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a 2 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot is 
módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (356. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/334. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 669. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. Fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése] [ 161,0] 
 /-161,0 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
            [1  Személyi juttatások] [ 122,0]  /-122,0 kiad./ 
            [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 39,0]  /-39,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/335. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 670. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 12. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
       4  Nyíradony Város Önkormányzat Diákotthona épületének bővítése és rekonstrukciója középis-
kolai oktatás és kollégiumi férőhelyek kialakításának megkezdése  436,0
 /+436,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  436,0 /+436,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/86. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 457. (334. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 864. 
(334. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13.cím2.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 865. (335. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13.cím2.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (86. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 



-  - 298

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 671. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 12. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
       4  Hajdúhadház városban a Dr. Földi János Általános és Művészeti Iskola bővítése, új 1000 ada-
gos konyha építése  801,2 /+801,2 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  801,2 /+801,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/85. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 672. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 12. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
       4  Nyíradony Város Önkormányzata Óvodai férőhelybővítés és rekonstrukció Aradványpusztán
  124,0 /+124,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  124,0 /+124,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/83. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 673. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
12. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 465. (85. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 410. (83. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
       4  Szarvasi városi könyvtár fejlesztése  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 674. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 12. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
       4 A soproni Tűztorony megerősítése  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/210. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 675. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 12. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
       4 A soproni Szent-Mihály templom felújítása  120,0 /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            2  Felújítás  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 816. (150. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210. (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 209. (209. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/209. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 676. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 12. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
       4 Csongrád megyei Önkormányzat Csongrádi Oktatási Központ Bársony István Kollégium felújí-
tása  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/440. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 677. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 12. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
       5 Csongrád megyei Önkormányzat Csongrádi Oktatási Központ Batsányi 
            János Gimnázium felújítása  15,0 /+15,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  15,0 /+15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/441. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (440. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (441. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 678. Bíró Ildikó képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 12. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
       6  Budakeszi Református Egyházközösség Közösségi Házának felújítása  15,0
 /+15,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  15,0 /+15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/470. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 679. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
       6 Közoktatási intézmények beruházásai 
         1  Gyomaendrőd, Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola  600,0 /+600,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
               7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/132. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 680. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
      6 Közoktatási intézmények beruházásai 
         1  Békésszentandrás, lskola-óvoda felújítás 200,0 /+200,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226. (470. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 319. (132. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/140. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 681. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 13. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
      6 Közoktatási intézmények beruházásai 
         1  Csengelei általános iskola különálló épületeinek összevonása felújítása  200,0
 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/177. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 682. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. Fejezet 11. cím 13. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
      6 Közoktatási intézmények beruházásai 
         1  Karcagi felsőfokú informatikus képzés eszközberuházása  150,0
 /+150,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 786. (140. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 563. (177. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 797. (216. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában 
foglaltakkal. 



-  - 303

 
 Indokolás a T/3860/216. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 683. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 13. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
      6 Közoktatási intézmények beruházásai 
         1  Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola felújítása 
 600,0 /+600,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/469. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 684. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. Fejezet 11. cím 13. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 1. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
      6 Közoktatási intézmények beruházásai 
         1  Kondoros, Kardos oktatási intézményeinek felújítása  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/117. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270. (469. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 282. 
(469. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 266. (117. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 685. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport 2. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
       6 Közoktatási intézmények beruházásai 
         2  Gyomaendrőd, Kner Imre Gimnázium  500,0 /+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/133. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 686. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
       6 Közoktatási intézmények beruházásai 
         3  Gyomaendrőd, Kis Bálint Általános Iskola rekonstrukciója  660,0
 /+660,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  660,0 /+660,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/135. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 687. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 13. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport 4. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
      6 Közoktatási intézmények beruházásai 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 474. (133. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 601. (135. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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         4  Balástyán az alapfokú oktatási intézmények összevonása  120,0
 /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 688. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
     6 Közoktatási intézmények beruházásai 
        8  Karcagi felsőfokú informatikus képzés eszközberuházása  150,0
 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/278. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 689. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
       6  Szarvas óvoda építése  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (179. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 798. (278. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268. (148. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/148. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 690. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. 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  Székesfehérvári Vörösmarty Színház támogatása  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/396. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 691. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László és Móring 
József Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 13. alcím kiegé-
szítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
      6 Kaposvár, Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium 
          rekonstrukciója  210,0 /+210,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  210,0 /+210,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/475. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 804. (396. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138. (475. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 692. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László és Móring 
József Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 13. alcím kiegé-
szítését 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  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/476. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 693. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
       7  Magyarbánhegyes ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola rekonstrukciója  120,0
 /+120,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/401. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 694. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
       7  Dombegyház, Balsaráti Vitus János Általános Iskola fejlesztése  30,0
 /+30,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177. (476. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 485. (401. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 695. László Tamás, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt 
Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh 
Péter, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport elha-
gyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       [7  Reneszánsz Év programjai] [4 000,0]  /-4000,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][4 000,0]  /-4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 696. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       [7  Reneszánsz Év programjai] [4 000,0]  /-4000,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][4 000,0]  /-4000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332. (400. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.7.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (281. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 323. (281. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 352. (281. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 415. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 479. (281. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 602. (281. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 784. (281. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.5.cím), 857. (281. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím92.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 697. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       [7  Reneszánsz Év programjai] [4 000,0]  /-4000,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][4 000,0]  /-4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 698. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 034,0 /-966,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 3 034,0 /-966,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/81. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 699. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 500,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 3 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/138. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439. (81. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 309. (138. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 700. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 500,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 3 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/147. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 701. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 600,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 3 600,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 702. Bánki Erik képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 2 500,0 /-1500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 2 500,0 /-1500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 576. (147. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 580. (151. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/194. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 703. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. 
Perjési Klára, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella és dr. Juhászné Lévai Katalin 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 500,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 3 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/273. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 704. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Tóth Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 2 900,0 /-1100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 2 900,0 /-1100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/324. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264. (194. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (273. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 321. (273. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 730. (273. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 824. (273. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43. (324. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 1004. (324. sz. jav. - 
5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 705. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 800,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 3 800,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/336. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 706. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 000,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 3 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/358. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 861. (336. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.3.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 863. (358. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13.cím2.alc2.jcs2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 707. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 000,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 3 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/359. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 708. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 000,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 3 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/360. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 709. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 950,0 /-50,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 867. (359. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13.cím7.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 866. (360. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13.cím3.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 3 950,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/361. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 710. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 2 900,0 /-1100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 2 900,0 /-1100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/369. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 711. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr. 
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását java-
solják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 500,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0] 3 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 862. (361. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.3.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55. (369. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 1006. (369. sz. jav. - 
5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (478. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím2.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/478. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 712. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
32. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       2 Csorna Ifjúsági Ház felújítása  50,0 /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/259. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 713. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 32. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       2  Tiszafüred-Tiszaörvény Turisztikai Központ kialakítása  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/472. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 775. (259. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 624. (472. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 714. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 32. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       8  A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum keretei között működő Emlékpont Humán Okta-
tási Központ támogatása  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/96. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 715. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
32. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       8  Kardos kulturális központ kialakítása  62,0 /+62,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  62,0 /+62,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/126. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 716. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. Fejezet 11. cím 32. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
      8 Köztér kialakítás 
         1  Kardos település parkosítása, szobor tér kialakítása  10,0 /+10,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 812. (96. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (126. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/123. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 717. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
32. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       8  Faluközpont rehabilitáció  350,0 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/139. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 718. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
32. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       8  Hunya Művelődési Ház felújítása és Ifjúsági Klub létrehozása  50,0
 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/141. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 570. (123. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (139. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 825. (141. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 719. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
32. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       8  Hunya Faluközpont megvalósítása  3,0 /+3,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3,0 /+3,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 720. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 
32. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       8 Csorna Művelődési Ház és Szabadtéri Színpad felújítása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/252. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 721. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. Fejezet 11. cím 32. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 639. (142. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím7.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 789. (252. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       8  Pinkamindszenti Kultúrház felújítása  15,0 /+15,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  15,0 /+15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/411. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 722. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 32. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       8  Tiszafüred városközpont rehabilitációja  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/468. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 723. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 32. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       8  Tiszafüredi Gólyafészek Panzió átalakítása 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 326. (411. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 792. (468. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 618. (471. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/471. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 724. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. Fejezet 11. cím 39. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       9  Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások[ 325,0]
 330,0 /+5,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 325,0] 330,0 /+5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/412. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 725. Dr. Ipkovich György és Balogh József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. 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 [8 879,9] 8 829,9/-50,0 kiad./
   
                                                             [8 879,9] 8 829,9 /-50,0 tám./ 
  

 
 
 Indokolás a T/3860/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 460. (412. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.cím), 58. (212. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.7.cím), 1011. (212. sz. jav. - 6.mell.2.előir.), 1017. (212. sz. jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 726. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás [1 725,9] 1 525,9 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 205,3] 1 050,8 /-154,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 355,7] 310,2 /-45,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/137. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 727. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás [1 725,9] 1 525,9 /-200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 205,3] 1 050,8 /-154,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 355,7] 310,2 /-45,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 728. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 519. (137. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 758. 
(137. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 528. (187. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 759. 
(187. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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     1  EüM Központi Igazgatás [1 725,9] 1 525,9 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 205,3] 1 050,8 /-154,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 355,7] 310,2 /-45,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/380. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 729. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 2. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [16 587,4] 17 187,4 /+600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 174,8] 774,8 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 730. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. 
Perjési Klára, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella és dr. Juhászné Lévai Katalin 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasol-
ják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [16 587,4] 18 587,4 /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 522,0] 6 522,0 /+2000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40. (380. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 257. (380. sz. 
jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 970. (380. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 975. (380. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (169. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (273. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 321. (273. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 703. (273. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 824. (273. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontja-
iban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/273. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 731. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [16 587,4] 15 587,4 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [12 784,8] 12 029,7 /-755,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 147,4] 3 902,5 /-244,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 732. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [16 587,4] 15 587,4 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [12 784,8] 12 029,7 /-755,1 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 
800. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 147,4] 3 902,5 /-244,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 733. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 2. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [16 587,4] 16 607,4 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 174,8] 194,8 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/397. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 734. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 
801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 277. (397. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 2. cím 1. al-
cím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [16 587,4] 21 087,4 /+4500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [12 784,8] 15 164,8 /+2380,0 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 147,4] 5 267,4 /+1120,0 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [4 522,0] 5 022,0 /+500,0 kiad./ 
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 174,8] 674,8 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/489. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 735. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   3  Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek [8 
972,2] 8 922,2 /-50,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 239,5] 189,5 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/131. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 736. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   3  Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek [8 
972,2] 8 922,2 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 239,5] 189,5 /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 820. (489. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463. (131. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/143. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 737. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   3  Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek [8 
972,2] 8 948,2 /-24,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 239,5] 215,5 /-24,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/435. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 738. Vincze László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   3  Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek [8 
972,2] 8 952,2 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 239,5] 219,5 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/437. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 505. (143. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj 40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 336. (435. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 334. (437. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc2.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 739. Dr. Puskás Tivadar képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat [ 587,0] 589,0 /+2,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 587,0] 589,0 /+2,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/415. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 740. Dr. Puskás Tivadar képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat [ 587,0] 593,0 /+6,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 587,0] 593,0 /+6,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/416. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 741. Dr. Puskás Tivadar, dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl 
Árpád, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper And-
rás és dr. Nagy Kálmán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat [ 587,0] 5 487,0 /+4900,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [15 046,2] 17 766,2 /+2720,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 817,6] 6 097,6 /+1280,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 449,2] 2 949,2 /+500,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 587,0] 987,0 /+400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (415. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 629. (416. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím9.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 



-  - 329

 
 Indokolás a T/3860/482. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 742. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 7. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Vérellátó Szolgálat [2 903,3] 3 403,3 /+500,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 951,2] 6 451,2 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/483. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 743. Szatmáry Kristóf képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       3  Átmeneti gondozóház építése a XVI. kerületben  200,0 /+200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/190. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 385. (482. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 488. (483. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 206. (190. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 744. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9 Berettyóújfalui strandfürdő hidroterápiás gyógyközponttá 
          való átalakítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/20. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 745. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Abonyi mikrotérség járóbeteg szakellátásának kapacitás 
         fejlesztése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/75. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 746. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (20. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229. (75. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórházának 
          és Rendelőintézetének további fejlesztése  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/74. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 747. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Hódmezővásárhely, új térségi szakrendelő és mentőállomás építése  960,0
 /+960,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  960,0 /+960,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/99. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 748. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Szarvasi szakrendelő átépítése  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 636. (74. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc5.jcs15.jc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 813. (99. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/152. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 749. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Batthány - Strattmann László Kórház - Rendelőintézet 
         rekonstrukciója  1 605,0 /+1605,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 605,0 /+1605,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/204. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 750. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Csorna Háziorvosi Rendelő felújítása  70,0 /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (152. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 783. (204. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 276. (250. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 751. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Csornai Margit Kórház struktúra alakítása  50,0 /+50,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/251. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 752. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Körmend, mentőállomás felújítása  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/288. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 753. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Pusztaottlaka Orvosi Rendelő felújítása  40,0 /+40,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 284. (251. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím5.alc3.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113. (288. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/402. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 754. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Mezőkovácsháza Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet felújítása  100,0
 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/408. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 755. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 
2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       1  Oltóanyag beszerzés [4 500,0] 4 550,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 500,0] 4 550,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/391. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 251. (402. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím3.alc1.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 405. (408. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 285. (391. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím5.alc3.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 756. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Perjési Klára, dr. 
Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella, dr. Juhászné Lévai Katalin és dr. Nyul István 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok [1 966,7] 2 366,7 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 513,9] 913,9 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/272. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 757. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. Fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok [1 966,7] 1 866,7 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 513,9] 413,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/326. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (272. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (326. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 1023. (326. sz. 
jav. - 8.mell.I.2.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 758. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 
2. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       [4  Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok] [ 150,0]  /-150,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 72,6]  /-72,6 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 23,2]  /-23,2 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 54,2]  /-54,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/137. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 759. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 
2. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       [4  Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok] [ 150,0]  /-150,0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 72,6]  /-72,6 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 23,2]  /-23,2 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 54,2]  /-54,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 760. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. Fejezet 10. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 519. (137. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 726. 
(137. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 528. (187. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 727. 
(187. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       [4  Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok] [ 150,0]  /-150,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 72,6]  /-72,6 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 23,2]  /-23,2 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 54,2]  /-54,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 761. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 2. al-
cím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       12  Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása [ 80,0] 200,0
 /+120,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 4,5] 44,5 /+40,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 1,5] 14,5 /+13,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 74,0] 141,0 /+67,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/485. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 762. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 2. al-
cím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (327. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 339. (327. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 1020. (327. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1021. (327. sz. jav. - 8.mell.I.1.fajl.), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489. (485. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       13  Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása[ 450,0] 1 150,0 /+700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 530,0] 1 230,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/487. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 763. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 17. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
       1  Magyar Orvosi Kamara támogatása [ 10,0] 40,0 /+30,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 40,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 764. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 17. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
       2  Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása [ 10,0] 30,0 /+20,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 30,0 /+20,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (487. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 243. (487. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 782. (492. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/486. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 765. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 17. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
       3  Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása[ 15,0] 30,0 /+15,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 15,0] 30,0 /+15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/491. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 766. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 20. 
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 200,0] 260,0 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 200,0] 260,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/490. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772. (486. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 632. (491. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316. (490. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 767. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 20. 
alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       18  Rákbetegek szervezeteinek támogatása [ 45,0] 60,0 /+15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 45,0] 60,0 /+15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/484. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 768. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása 
     1  Pénzügyminisztérium igazgatása [3 152,6] 3 052,6 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 845,0] 2 767,0 /-78,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 803,7] 781,7 /-22,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/161. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221. (484. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc9.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 545. (161. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 769. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása 
     1  Pénzügyminisztérium igazgatása [3 152,6] 3 082,6 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 845,0] 2 790,4 /-54,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 803,7] 788,3 /-15,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/163. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 770. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása 
     1  Pénzügyminisztérium igazgatása [3 152,6] 3 052,6 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 845,0] 2 767,0 /-78,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 803,7] 781,7 /-22,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/168. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 771. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása 
     1  Pénzügyminisztérium igazgatása [3 152,6] 3 132,6 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 332,8] 312,8 /-20,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 514. (163. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (168. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), 774. 
(168. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/395. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 772. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása 
     1  Pénzügyminisztérium igazgatása [3 152,6] 3 132,6 /-20,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 332,8] 312,8 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/486. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 773. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 419,4] 399,4 /-20,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 86,2] 66,2 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/129. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 265. (395. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764. (486. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím17.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 610. (129. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 774. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 419,4] 369,4 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 252,9] 213,8 /-39,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 70,3] 59,4 /-10,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/168. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 775. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
   XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
       4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 419,4] 369,4 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 252,9] 213,8 /-39,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 70,3] 59,4 /-10,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/259. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 776. Cseresnyés Péter, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Iván 
László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, dr. 
Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Ti-
vadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 419,4] 396,4 /-23,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 86,2] 63,2 /-23,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (168. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), 770. 
(168. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (259. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj2jcs.), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/268. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 777. Hirt Ferenc, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. 
Iván László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, 
Ágh Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Soltész Miklós, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 419,4] 370,9 /-48,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 252,9] 213,8 /-39,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 70,3] 60,9 /-9,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 778. Lázár János és Kontrát Károly képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. Fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 419,4] 369,4 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 252,9] 213,8 /-39,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 70,3] 59,4 /-10,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/293. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 853. (268. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 799. (279. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 849. (279. sz. 
jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (293. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.11.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 779. Dr. Spiák Ibolya képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 419,4] 394,4 /-25,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 86,2] 61,2 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/407. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 780. Dr. Puskás Tivadar, Ágh Péter és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXII. Fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 419,4] 369,4 /-50,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [ 252,9] 213,8 /-39,1 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 70,3] 59,4 /-10,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/409. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 781. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 419,4] 369,4 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 252,9] 213,8 /-39,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 70,3] 59,4 /-10,9 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543. (407. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 541. (409. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 847. (419. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím50.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/419. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 782. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 4. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 419,4] 389,4 /-30,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 86,2] 56,2 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 783. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [83 783,3] 82 178,3 /-1605,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [52 241,4] 51 341,4 /-900,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [15 919,8] 15 714,8 /-205,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [13 354,7] 12 854,7 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/204. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 784. László Tamás, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt 
Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 763. (492. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím17.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 749. (204. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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Péter, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [83 783,3] 70 783,4 /-12999,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [52 241,4] 42 737,6 /-9503,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [15 919,8] 13 023,7 /-2896,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [13 354,7] 12 754,7 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 785. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [83 783,3] 70 783,4 /-12999,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [52 241,4] 42 737,6 /-9503,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [15 919,8] 13 023,7 /-2896,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [13 354,7] 12 754,7 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (281. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 323. (281. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 352. (281. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 415. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 479. (281. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 602. (281. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 695. (281. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 857. (281. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím92.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (494. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 183. (494. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 262. (494. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 358. (494. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 
386. (494. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 461. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj47.jcs), 462. (494. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 1064. (494. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 786. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   6  Vám- és Pénzügyőrség [31 404,4] 31 204,4 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 893,2] 6 693,2 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/140. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 787. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   6  Vám- és Pénzügyőrség [31 404,4] 31 104,4 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 893,2] 6 593,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/175. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 788. Bánki Erik képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 6. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   6  Vám- és Pénzügyőrség [31 404,4] 31 104,4 /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 893,2] 6 593,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/193. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 680. (140. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 523. (175. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 263. (193. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 789. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   6  Vám- és Pénzügyőrség [31 404,4] 31 104,4 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 893,2] 6 593,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/252. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 790. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   6  Vám- és Pénzügyőrség [31 404,4] 31 104,4 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 893,2] 6 593,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 720. (252. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj 8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
800. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 791. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   6  Vám- és Pénzügyőrség [31 404,4] 31 104,4 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 893,2] 6 593,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 792. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   6  Vám- és Pénzügyőrség [31 404,4] 31 104,4 /-300,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 893,2] 6 593,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/468. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 722. (468. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 793. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 811,5 /-198,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 689,9 /-198,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/82. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 794. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 949,5 /-60,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 827,9 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/94. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 795. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. Fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 409,5 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [13 162,9] 12 709,0 /-453,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 235,5] 4 089,4 /-146,1 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 828. (82. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.címúj1.alc2jc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307. (94. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 796. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 909,5 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 787,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/205. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 797. Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXII. Fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 859,5 /-150,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 737,9 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/216. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 798. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 859,5 /-150,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 549. (155. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj42.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 587. (205. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj 21. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 682. (216. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcsúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 



-  - 353

          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 737,9 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/278. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 799. Hirt Ferenc, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. 
Iván László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, 
Ágh Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Soltész Miklós, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 809,5 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 687,9 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 800. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 209,5 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [13 162,9] 12 709,0 /-453,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 235,5] 4 089,4 /-146,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 687,9 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 688. (278. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj 6. jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 777. (279. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), 849. (279. sz. jav. 
- 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 801. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 209,5 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [13 162,9] 12 709,0 /-453,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 235,5] 4 089,4 /-146,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 687,9 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 806. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 826. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 807. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 
945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 802. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 695,5 /-314,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 573,9 /-314,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/385. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 803. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 859,5 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 737,9 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/390. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 804. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. Fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 959,5 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 829. (385. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.címúj1.alc2jc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 451. (390. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj40.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 837,9 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/396. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 805. Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt Ferenc, dr. 
Iván László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh Péter, dr. Mátrai Márta, Sol-
tész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
Fejezet 12. cím 2. alcím 32. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások] [8 227,6] 
 /-8227,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 93,6]  /-93,6 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 28,2]  /-28,2 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [1 094,8]  /-1094,8 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 651,0]  /-4651,0 kiad./ 
             [2  Felújítás] [2 360,0]  /-2360,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/122. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 806. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. alcím 32. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások] [8 227,6] 
 /-8227,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 93,6]  /-93,6 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 690. (396. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj6.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368. (122. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 467. (122. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 858. (122. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.címúj9.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 28,2]  /-28,2 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [1 094,8]  /-1094,8 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 651,0]  /-4651,0 kiad./ 
             [2  Felújítás] [2 360,0]  /-2360,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 807. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. alcím 32. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások] [8 227,6] 
 /-8227,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 93,6]  /-93,6 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 28,2]  /-28,2 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [1 094,8]  /-1094,8 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 651,0]  /-4651,0 kiad./ 
             [2  Felújítás] [2 360,0]  /-2360,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 826. (354. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 808. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. 
cím 2. alcím 32. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások] [8 227,6] 
 /-8227,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 93,6]  /-93,6 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 28,2]  /-28,2 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [1 094,8]  /-1094,8 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 651,0]  /-4651,0 kiad./ 
             [2  Felújítás] [2 360,0]  /-2360,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/496. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 
912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (496. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 471. (496. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 859. (496. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.címúj9.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 809. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. 
alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]8 047,6
 /-180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 651,0] 4 471,0 /-180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/88. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 810. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. 
alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]7 427,6
 /-800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [2 360,0] 1 560,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 811. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. 
alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 548. (88. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj42.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (90. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím38.alcúj13.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]7 927,6
 /-300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [2 360,0] 2 060,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/93. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 812. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. 
alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]8 177,6
 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 651,0] 4 601,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/96. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 813. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. 
alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]7 267,6
 /-960,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 651,0] 4 061,0 /-590,0 kiad./ 
             2  Felújítás [2 360,0] 1 990,0 /-370,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 559. (93. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím38.alcúj12.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714. (96. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/99. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 814. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. 
alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]6 877,6
 /-1350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 651,0] 3 301,0 /-1350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/102. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 815. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. 
alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]7 477,6
 /-750,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 651,0] 3 901,0 /-750,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/104. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 747. (99. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 844. (102. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alcúj 
8.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 348. (104. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj 11. jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 816. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. 
cím 2. alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]7 627,6
 /-600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 651,0] 4 451,0 /-200,0 kiad./ 
             2  Felújítás [2 360,0] 1 960,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 817. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. 
alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]7 017,6
 /-1210,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 93,6] 0,5 /-93,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 28,2] 0,2 /-28,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 094,8] 5,9 /-1088,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/180. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 818. Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Bebes István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 673. (150. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 275. (180. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc1.jcs), 591. 
(180. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]6 227,6
 /-2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [2 360,0] 360,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/206. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 819. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 
2. alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]7 027,6
 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 93,6] 1,3 /-92,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 28,2] 0,4 /-27,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 094,8] 14,9 /-1079,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 820. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Im-
re, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán 
és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. al-
cím 32. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 562. (206. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj 39.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310. (253. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj 13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6]3 727,6
 /-4500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 651,0] 1 651,0 /-3000,0 kiad./ 
             2  Felújítás [2 360,0] 860,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/489. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 821. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 293,7] 793,7 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 267,3] 767,3 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/61. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 822. Dr. Simon Miklós képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 293,7] 793,7 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 267,3] 767,3 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/62. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 734. (489. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 435. (61. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 436. (62. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 823. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. Fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség[3 720,3] 3 670,3 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 812,6] 762,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 824. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. 
Perjési Klára, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella és dr. Juhászné Lévai Katalin 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség[3 720,3] 3 520,3 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 812,6] 612,6 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/273. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 825. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 4. 
cím kiegészítését javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (118. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj 40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (273. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 321. (273. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 703. (273. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 730. (273. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pont-
jaiban foglaltakkal. 
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   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség[3 720,3] 3 670,3 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 812,6] 762,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/141. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 826. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 14. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   14  Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet[1 823,8] 1 223,8 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 701,7] 1 246,2 /-455,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 540,0] 395,5 /-144,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 827. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 14. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 718. (141. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj 8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 37. (354. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 84. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 119. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 172. (354. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 180. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 237. (354. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 324. (354. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 329. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 340. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
353. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 360. (354. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 378. (354. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 419. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 469. (354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 483. 
(354. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 565. (354. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 603. (354. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 696. (354. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 731. (354. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
790. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 800. (354. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 806. (354. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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   14  Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet[1 823,8] 1 223,8 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 701,7] 1 246,2 /-455,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 540,0] 395,5 /-144,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 828. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím 2. jogcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
         2  Szociális gondozási központ kialakítása  198,0 /+198,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  198,0 /+198,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/82. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 793. (82. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában 
foglaltakkal. 



-  - 368

 829. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím 2. jogcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
          2  Doboz idősek otthona  314,0 /+314,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  314,0 /+314,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/385. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 830. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
40. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     40  A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok [1 000,0]1 200,0
 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 724,0] 924,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 831. Török Zsolt, dr. Tóth István és Winkfein Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 40. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     40  A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok [1 000,0]1 250,0
 /+250,0 tám./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 802. (385. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (9. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 
 Indokolás a T/3860/108. számon. 
 
 
 832. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
41. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         1  Gyermek és ifjúsági célú pályázatok, rendezvények, fesztiválok támogatása, multifunkciós 
közösségi terek létrehozása, fejlesztése, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, határon túli ifjúsági kapcso-
latok fejlesztése [ 245,0] 400,0 /+155,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 245,0] 400,0 /+155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatá-
si bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 833. Török Zsolt és dr. Tóth István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. Fejezet 16. cím 41. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         1  Gyermek és ifjúsági célú pályázatok, rendezvények, fesztiválok támogatása, multifunkciós 
közösségi terek létrehozása, fejlesztése, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, határon túli ifjúsági kapcso-
latok fejlesztése [ 245,0] 400,0 /+155,0 tám./ 

 
 
Első helyen kijelölt bizottság döntése: 

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának össze-
gére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (7. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának össze-
gére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
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- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 
 Indokolás a T/3860/107. számon. 
 
 
 834. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. 
cím 41. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         3 Kecskeméti Gyermekjóléti Központ kialakítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/421. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 835. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
41. alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      4  Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok 
         4  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása [ 295,0] 395,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 290,5] 390,5 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568. (421. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (11. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 836. Török Zsolt, dr. Tóth István és Winkfein Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 41. alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      4  Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok 
         4  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása [ 295,0] 395,0 /+100,0 tám./ 

 
 
Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 
 Indokolás a T/3860/109. számon. 
 
 
 837. Dr. Puskás Tivadar és V. Németh Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. Fejezet 16. cím 44. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
       4 Pinkamindszenti Szociális Otthon létrehozása  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/414. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 838. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. 
cím 44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
       4 Kecskeméti Platán Idősek Otthona rekonstrukciója  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának össze-
gére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343. (414. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/420. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 839. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
       5 Hódmezővásárhely, Szociális Otthon korszerűsítése, 
           kapacitásának bővítése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/103. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 840. Szatmáry Kristóf képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. 
cím 44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
       5  Idősek otthonának építése Rákosszentmihályon  150,0 /+150,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/191. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (420. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (103. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207. (191. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 841. Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. Iván László, Ko-
szorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh Péter, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, Soltész Miklós és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 46. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    46  Egyes pénzbeli támogatások 
       5  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása [1 982,5] 3 002,0 /+1019,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 980,5] 3 000,0 /+1019,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/280. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 842. Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. Iván László, Ko-
szorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh Péter, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, Soltész Miklós és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 46. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    46  Egyes pénzbeli támogatások 
       6  Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása[1 815,0] 3 000,0 /+1185,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 790,0] 2 975,0 /+1185,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/280. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (280. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 842. (280. sz. 
jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (280. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 841. (280. sz. 
jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 843. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. Fejezet 16. cím 46. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport 1. jogcím  
felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    46  Egyes pénzbeli támogatások 
      8 Intézmények akadálymentesítése 
         1  Kondoros, Kardos intézményeinek akadálymentesítése  60,0 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/165. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 844. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
46. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    46  Egyes pénzbeli támogatások 
      8 Intézmények akadálymentesítése 
         1  Közintézmények akadálymentesítése Hódmezővásárhely 
              Megyei Jogú Városban  1 350,0 /+1350,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 350,0 /+1350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/102. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 845. Dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. Fejezet 16. cím 46. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport 2. 
jogcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233. (165. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 814. (102. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 



-  - 375

    46  Egyes pénzbeli támogatások 
       8 Intézmények akadálymentesítése 
         2 Gyomaendrőd intézmények akadálymentesítése  30,0 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/160. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 846. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és Béki Gabriella képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 47. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     47  Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése [ 213,0] 300,0
 /+87,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 46,0] 133,0 /+87,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/218. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 847. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. 
cím 50. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     50  Hajléktalan ellátás fejlesztése [ 566,8] 616,8 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 566,8] 616,8 /+50,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (160. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (218. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 781. (419. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/419. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 848. Hirt Ferenc, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. Iván 
László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, dr. 
Mátrai Márta, dr. Lanczendorfer Erzsébet és Soltész Miklós képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 51. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       3  Országos Fogyatékosügyi Program támogatása [ 45,0] 100,0 /+55,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,6] 68,6 /+55,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/261. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 849. Hirt Ferenc, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. 
Iván László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, 
Ágh Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Soltész Miklós, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 51. alcím 4. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       4  Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása[ 751,5]1 000,0
 /+248,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 751,5] 1 000,0 /+248,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (261. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 219. (261. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc9.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 777. (279. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), 799. (279. sz. jav. 
- 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 850. Balog Zoltán, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Faze-
kas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. 
cím 51. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       9  Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása [ 150,0] 1 150,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 90,0] 1 090,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/56. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 851. Balog Zoltán, Varga József és Farkas Flórián képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 51. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       9  Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása [ 150,0] 1 150,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 90,0] 1 090,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/466. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 852. Borsos József és dr. Gegesy Ferenc képviselők, valamint Borsos József, Ágh Péter, 
dr. Aszódi Pál, Cseresnyés Péter, Hirt Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, László Tamás, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (56. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218. (466. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. 
Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Feje-
zet 16. cím 54. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       10 Szent László Őssejt Alapítvány támogatása  5,0 /+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  5,0 /+5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/66, 265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 853. Cseresnyés Péter, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Iván 
László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, dr. 
Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Ti-
vadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása [ 177,0] 200,0
 /+23,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 177,0] 200,0 /+23,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/268. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 854. Hirt Ferenc, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, dr. Iván 
László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, dr. 
Mátrai Márta, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Soltész Miklós, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Ti-
vadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 630. (66. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 776. (268. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége  
           támogatása [ 160,0] 200,0 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 160,0] 200,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/266. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 855. Borsos József, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Cseresnyés Péter, Hirt Ferenc, dr. Iván 
László, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, dr. 
Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Ti-
vadar képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím 4. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása [ 207,0] 220,0
 /+13,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 207,0] 220,0 /+13,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 856. Borsos József és Korózs Lajos képviselők, valamint Borsos József, Ágh Péter, dr. 
Aszódi Pál, Cseresnyés Péter, Hirt Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, László Tamás, dr. 
Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 490. (266. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc18.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293. (267. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       6  Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége támogatása  57,0
 /+57,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  57,0 /+57,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/67, 264. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 857. László Tamás, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt 
Ferenc, dr. Iván László, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh 
Péter, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 92. alcím módosítását javasol-
ják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     92  Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez [81 123,3] 112 000,0 /+30876,7 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [81 123,3] 112 000,0 /+30876,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 858. Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt Ferenc, dr. 
Iván László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Ágh Péter, dr. Mátrai Márta, Sol-
tész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
Fejezet 20. cím kiegészítését javasolják a következő új 9. alcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Családi támogatások 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 477. (67. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (281. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 323. (281. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 352. (281. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 415. (281. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 479. (281. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 602. (281. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 695. (281. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 784. (281. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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     9  Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  15 630,0 /+15630,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/122. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 859. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 20. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 9. alcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Családi támogatások 
     9  Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  15 630,0 /+15630,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/496. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 860. Dr. Iván László, Varga Mihály, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, 
Hirt Ferenc, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. 
Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 21. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       1  Közgyógyellátás [20 800,0] 21 800,0 /+1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A mód. javaslatot a tv. javaslat szerkezetének megfelelően pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368. (122. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 467. (122. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 805. (122. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. javaslatot a tv. javaslat szerkezetének megfelelően pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (496. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 471. (496. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 808. (496. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet 

 861. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXXIII. Fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   3  MTA Könyvtára [ 422,1] 622,1 /+200,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 111,9] 311,9 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/336. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 862. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXXIII. Fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   3  MTA Könyvtára [ 422,1] 472,1 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 111,9] 161,9 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/361. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394. (282. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 480. (282. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 705. (336. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 709. (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 863. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXXIII. Fejezet 13. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      2  Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 
         2  Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása [ 83,7] 179,2 /+95,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 25,0] 50,0 /+25,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 7,0] 14,0 /+7,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 3,5] 7,0 /+3,5 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,2] 108,2 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/358. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 864. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXXIII. Fejezet 13. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Fiatal kutatók pályázatos támogatása [ 116,5] 297,5 /+181,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 92,8] 231,8 /+139,0 kiad././ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 23,7] 65,7 /+42,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/334. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 706. (358. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 457. (334. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 668. 
(334. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 865. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXXIII. Fejezet 13. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Fiatal kutatók pályázatos támogatása [ 116,5] 277,5 /+161,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 92,8] 214,8 /+122,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 23,7] 62,7 /+39,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/335. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 866. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXXIII. Fejezet 13. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
       1  Kutatási témapályázatok [5 198,0] 6 198,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 369,2] 2 464,8 /+95,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 590,3] 926,4 /+336,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 788,5] 2 356,8 /+568,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/360. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 867. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXXIII. Fejezet 13. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (335. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 708. (360. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok  2 285,4 tám. 
     7  Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő forrása[2 285,4]
 3 285,4 /+1000,0 kiad./ 
 [2 285,4] 3 285,4 /+1000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/359. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 868. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai 
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 430]1 573 forint/fő, 
de településenként legalább [1 500 000] 1 650 000 forint, azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 
500 főt, ott községenként legalább [3 000 000] 3 300 000 forint.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 707. (359. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 869. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont b) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai 
b) Közösségi közlekedési feladatok/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 870. (493. sz. jav. - 
3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [515] 567 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 870. (493. sz. jav. - 
3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 870. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) pont aa) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/2. Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 
aa) Alap-hozzájárulás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 300 000]3 630 000 forint/körzetközpont” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 871. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) pont ab) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/2. Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 
ab) Okmányiroda működési kiadásai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [513]565 forint/ügyirat, de okmányirodát fenntartó önkormányzatonként leg-
alább [6 000 000]6 600 000 forint.” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 872. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) pont ac) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/2. Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 
ac) Gyámügyi igazgatási feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [280]310 forint/fő” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 873. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont b) pont ba) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/2. Körzeti igazgatás 
b) Építésügyi igazgatási feladatok 
ba) Alap-hozzájárulás/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 873. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [50]55 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 874. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont b) pont bb) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 874. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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/2. Körzeti igazgatás 
b) Építésügyi igazgatási feladatok 
bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 600] 5 100 forint/döntés” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 875. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont a) alpont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„a) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [370 000]405 000 forint/körjegyzőség/hónap” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 876. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) alpont 
ba) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosság-
száma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [294 000]325 000 forint/körjegyzőség/hónap,” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 877. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) alpont 
bb) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együt-
tes lakosságszáma nem éri el az 1 000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [250 000]275 000 forint/körjegyzőség/hónap,” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 878. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) alpont 
bc) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együt-
tes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az öt vagy több községből álló körjegy-
zőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes lakosságszám nem éri el az 1 000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000]550 000 forint/körjegyzőség/hónap,” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 879. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) alpont 
bd) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsolódó 
második és minden további, de legfeljebb nyolc község után, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [162 000]178 000 forint/körjegyzőség/hónap.” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 880. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont a) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja: 
 
„a) Igazgatási és sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [150]165 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 881. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont b) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja: 
 
„b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [700]770 forint/fő” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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T/3860/508. 
 

Az Országgyűlés 
 
 

Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 
bizottságának 

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottságának 

Egészségügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
bizottságának 

Európai ügyek 
bizottságának 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának 

Ifjúsági, szociális és családügyi  
bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Kulturális és sajtó- 
bizottságának 

Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turisztikai 
bizottságának 

 
ajánlása 

 
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló  

 
T/3860. sz. törvényjavaslat 

 
részletes vitájához 

 
I. rész 

 
3. kötet
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 882. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 5. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja: 
 
„5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. 
(493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 800]4 180 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 883. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 6. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 
884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100]110 forint/m3” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 884. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont a) alpont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy súlyos foglalkoztatási 
gondokkal küzdő település: 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 510]2 760 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 885. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont b) alpont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gon-
dokkal küzdő település: 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 640]5 100 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 886. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 8. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja: 
 
„8. Üdülőhelyi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2]2,5 forint/idegenforgalmi adóforint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 887. (493. sz. jav. - 
3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 887. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja: 
 
„9. Pénzbeli szociális juttatások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [… – …]3 970-20 380 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 888. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont a) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„a) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 135]1 350 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 889. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont b) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„b) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [92 928 022]102 220 824 forint/megye, főváros, 
[375]413 forint/fő” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 890. (493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 890. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont aa) 
alpont módosítását javasolja: 
 
„a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: [500]650 forint/fő” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 891. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 891. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont b) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„b) Gyermekjóléti központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 340 000]2 650 000 forint/központ” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 892. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont g) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„g) Támogató szolgáltatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [8 000 000]10 200 000 forint/szolgálat” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 893. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont h) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„h) Közösségi ellátások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [6 000 000]7 000 000 forint/szolgálat” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 894. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont i) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja: 
 
„i) Utcai szociális munka 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 000 000]6 300 000 forint/szolgálat” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 895. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont j) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja: 
 
„j) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [150 000]200 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 896. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont k) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [220 000]242 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 897. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont l) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja: 
 
„l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [465 100]480 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 898. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont m) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„m) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [55 000]60 500 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 899. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) alpont 
aa) alpont módosítását javasolja: 
 
aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [950 000]990 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 900. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) alpont 
ab) alpont módosítását javasolja: 
 
„ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 900. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. 
- 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 
3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 
915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 
3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. 
(493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 
5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. 
(493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 
5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 
5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 
1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [800 000]830 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 901. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) alpont 
ac) alpont módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 901. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [800 000]820 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 902. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) alpont 
ba) alpont módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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ba) Otthont nyújtó ellátás 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [820 000]860 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 903. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) alpont 
bb) alpont módosítását javasolja: 
 
bb) Utógondozói ellátás 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [680 000]750 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 904. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) alpont 
bc) alpont bca) alpont módosítását javasolja: 
 
bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon időskorúak ápoló-gondozó otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak fenn. 
bcaa) FAJLAGOS ÖSSZEG: [700 000]770 000 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. de-
cember hónapban normatív hozzájárulásban részesült. 
bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG: 785 000 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási 
szükséglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív 
hozzájárulásban nem részesült, és akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy 
főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 
bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG: [700 000]770 000 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási 
szükséglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív 
hozzájárulásban nem részesült, és akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy 
főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 905. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) alpont 
bc) alpont bcb) alpont módosítását javasolja: 
 
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [700 000]770 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 906. Dr. Latorcai János és Soltész Miklós képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
12. pont c) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [560 000] 800 000 forint/fő” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. 
jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 907. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) alpont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [560 000] 770 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (270. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 109. (270. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 606. (270. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 908. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja: 
 
„13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [525 000]577 500 forint/férőhely” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 908. (493. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. 
sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 909. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„a) Bölcsődei ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [547 000]560 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 909. (493. 
sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 910. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont b) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„b) Családi napközi ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [250 000]270 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 911. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont c) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja: 
 
„c) Ingyenes intézményi étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [50 000]55 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 912. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - 434

(az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú művészetok-
tatáshoz, kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos okta-
táshoz)/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 550 000] 2 805 000 forint/teljesítmény-mutató/év 
[ a 2008/2009. nevelési évre, tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4]12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 913. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás 
(az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú művészetok-
tatáshoz, kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos okta-
táshoz)/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 550 000] 2 805 000 forint/teljesítmény-mutató/év 
 [a 2008/2009. nevelési évre, tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános isko-
lában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán oktatásban, továbbá a szakképzés keretében el-
méleti képzésben, az alapfokú művészetoktatásban, a napközi[,] vagy tanulószobai foglalkoztatásban, 
iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vevő, valamint a kollégiumban, externátusban elhelyezett 
gyermekek, tanulók után jár a 2008/2009. nevelési évre, tanévre a következő feltételek szerint:” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 917. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 
932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. 
- 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - 435

 
 
 Indokolás a T/3860/363. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 914. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 15. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás 
(az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú művészetok-
tatáshoz, kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos okta-
táshoz)/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 550 000] 2 805 000 forint/teljesítmény-mutató/év 
 [a 2008/2009. nevelési évre, tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/364. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 915. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja: 
 
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás 
(az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú művészetok-
tatáshoz, kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos okta-
táshoz)/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 550 000] 2 805 000 forint/teljesítmény-mutató/év 
[ a 2008/2009. nevelési évre, tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 974. (363. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (364. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 916. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont módosítását 
javasolja: 
 
„16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 
16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000] 44 000 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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? 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
? 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában, illetve szakközépiskolában a 
9-10. évfolyamon folyó és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett gyakorlati oktatásban részt 
vevő tanulók után veheti igénybe a Közokt. tv. 27. §-a szerint a szakiskolákban a pályaorientáció és a 
gyakorlati oktatás, a szakközépiskolákban a pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv. 29. 
§-ának (1) bekezdése szerinti – szakmai orientációs gyakorlati oktatás legfeljebb 12 fős csoportban és 
legalább heti négy órában történő megszervezéséhez.” 
 
 Indokolás a T/3860/370. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 917. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont 1. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)/ 
 
„16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000]44 000 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
 2008. költségvetési évben [időarányosan 4]12 hónapra, 
 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában, illetve szakközépiskolában a 
9-10. évfolyamon folyó és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett gyakorlati oktatásban részt 
vevő tanulók után veheti igénybe a Közokt. tv. 27. §-a szerint a szakiskolákban a pályaorientáció és a 
gyakorlati oktatás, a szakközépiskolákban a pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv. 29. 
§-ának (1) bekezdése szerinti – szakmai orientációs gyakorlati oktatás legfeljebb 12 fős csoportban és 
legalább heti négy órában történő megszervezéséhez.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 920. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 
932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. 
- 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 918. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont 1. 
pont módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)/ 
 
„16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000]44 000 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
 2008. költségvetési évben [időarányosan 4]12 hónapra, 
 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 919. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 16. pont 1. alpont 2. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [112 000] 123 200 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában, szakis-
kolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) – a Közokt. tv. és a szakképzési tör-
vény rendelkezéseinek megfelelően – szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt 
vevő tanulók után az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés-
hez. Első szakképzésben résztvevőnek minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést szerzett. A 
Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve további szakké-
pesítésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlati képzésben, részt vevő tanulók után is jár e hozzájárulás. 
A hozzájárulás igénylési feltételei: 
a) a hozzájárulást az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerint egyéves képzési idejű 
szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második 
szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális szakiskola szak-
képzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges 
ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. §-ának (10) bekezdése szerinti, mindkét 
szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költségvetési szervnél szakmai gyakorlati 
képzésben részt vevő tanuló után. 
b) a hozzájárulás 140 %-át az első szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költségve-
tési szervnél szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után, ha az OKJ szerint egy-
évesnél hosszabb a képzési idő. 
c) a hozzájárulás 60 %-át az utolsó szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költségve-
tési szervnél szervezett szakmai gyakorlati képzések esetében, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb 
a képzési idő. 
d) a hozzájárulás 20 %-át a tanulószerződés alapján nem a helyi önkormányzat által fenntartott léte-
sítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő azon tanuló után, akivel a szakképzési 
törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek. Nem igényelhető további normatíva a tanulószerző-
dés alapján gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után, akkor sem, ha a gazdálkodó szervezet kötele-
zettségeit a szakképzési törvény 28. §-ának (2) bekezdése alapján a szakképző iskola átvállalja. 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegészítő sza-
bályok 10. g) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. 
Nem igényelhető ez a hozzájárulás 
? a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerinti párhuzamos művé-
szeti képzésben részt vevő tanulók után, 
? a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz, vagy 
húsz hónapig tartó 9. évfolyamos tanulók után, 
? a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany Já-
nos Kollégiumi Programja keretében szervezett szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók után.” 
 
 Indokolás a T/3860/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 920. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont 2. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 
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„16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [112 000] 123 200 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában, szakis-
kolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) – a Közokt. tv. és a szakképzési tör-
vény rendelkezéseinek megfelelően – szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt 
vevő tanulók után az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés-
hez. Első szakképzésben résztvevőnek minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést szerzett. A 
Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve további szakké-
pesítésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlati képzésben, részt vevő tanulók után is jár e hozzájárulás. 
A hozzájárulás igénylési feltételei: 
a) a hozzájárulást az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerint egyéves képzési idejű 
szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második 
szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális szakiskola szak-
képzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges 
ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. §-ának (10) bekezdése szerinti, mindkét 
szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költségvetési szervnél szakmai gyakorlati 
képzésben részt vevő tanuló után. 
b) a hozzájárulás 140 %-át az első szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költségve-
tési szervnél szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után, ha az OKJ szerint egy-
évesnél hosszabb a képzési idő. 
c) a hozzájárulás 60 %-át az utolsó szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költségve-
tési szervnél szervezett szakmai gyakorlati képzések esetében, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb 
a képzési idő. 
d) a hozzájárulás 20 %-át a tanulószerződés alapján nem a helyi önkormányzat által fenntartott léte-
sítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő azon tanuló után, akivel a szakképzési 
törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek. Nem igényelhető további normatíva a tanulószerző-
dés alapján gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után, akkor sem, ha a gazdálkodó szervezet kötele-
zettségeit a szakképzési törvény 28. §-ának (2) bekezdése alapján a szakképző iskola átvállalja. 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegészítő sza-
bályok 10. g) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. 
Nem igényelhető ez a hozzájárulás 
  Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerinti párhuzamos művészeti kép-
zésben részt vevő tanulók után, 
 [a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz, vagy 
húsz hónapig tartó 9. évfolyamos tanulók után,] 
 a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kol-
légiumi Programja keretében szervezett szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók után.” 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 921. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont 2. 
pont módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [112 000] 123 200 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
… 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegészítő sza-
bályok 10. g) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. 
Nem igényelhető ez a hozzájárulás 
- a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerinti párhuzamos művészeti kép-
zésben részt vevő tanulók után, 
[- a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz, vagy 
húsz hónapig tartó 9. évfolyamos tanulók után,] 
- a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kol-
légiumi Programja keretében szervezett szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók után.”„ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 
932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. 
- 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 922. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 16. pont 2. alpont 1. pont módosítását javasolják: 
 
/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/ 
 
„16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 924. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 264 000 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
?- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
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 középis-
kolában, szakiskolában és szakképző intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (a 
továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban, 
gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után. 
Ez a hozzájárulás jár azok után a nappali rendszerű iskolai oktatatásban részesülő sajátos nevelési igé-
nyű tanulók, továbbá óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek után is, akik kol-
légiumban elhelyezésben, nevelésben, ellátásban részesülnek. 
A hozzájárulás igénylési feltételei: 
a) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után jár, akik tanulmányi kötele-
zettségüket 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 meghatá-
rozott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók után, 
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
b) A hozzájárulás 60 %-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs bizottság a képzési köte-
lezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiak-
ban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthe-
lyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a 2008/2009. tanévet, illetve a 2007/2008. 
tanévtől visszahelyezett tanuló a 2008/2009. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott 
általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az oktatási és kulturális minisz-
ter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon ta-
nulók után is, akiknek folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság – a 14/1994. (VI. 
24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján – rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a visz-
szahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető. 
c) A hozzájárulás 160 %-a jár a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozot-
tan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. 
d) A hozzájárulás 80 %-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének 
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók után. 
e) A hozzájárulás 60 %-a jár a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós 
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók után.” 
 
 Indokolás a T/3860/352. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 923. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 1. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/ 
 
„16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 264 000 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
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- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
?- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
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 középis-
kolában, szakiskolában és szakképző intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (a 
továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban, 
gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után. 
Ez a hozzájárulás jár azok után a nappali rendszerű iskolai oktatatásban részesülő sajátos nevelési igé-
nyű tanulók, továbbá óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek után is, akik kol-
légiumban elhelyezésben, nevelésben, ellátásban részesülnek. 
A hozzájárulás igénylési feltételei: 
a) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után jár, akik tanulmányi kötele-
zettségüket 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 meghatá-
rozott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók után, 
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
b) A hozzájárulás 60 %-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs bizottság a képzési köte-
lezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiak-
ban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthe-
lyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a 2008/2009. tanévet, illetve a 2007/2008. 
tanévtől visszahelyezett tanuló a 2008/2009. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott 
általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az oktatási és kulturális minisz-
ter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon ta-
nulók után is, akiknek folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság – a 14/1994. (VI. 
24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján – rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a visz-
szahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető. 
c) A hozzájárulás 160 %-a jár a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozot-
tan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. 
d) A hozzájárulás 80 %-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének 
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók után. 
e) A hozzájárulás 60 %-a jár a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós 
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók után.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 
932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. 
- 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 924. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 1. 
pont módosítását javasolja: 
 
/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/ 
 
„16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 264 000 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
?- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 925. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 16. pont 2. alpont 2. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 927. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 264 100 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási intézményben – bölcsőde, fogyatékosok 
ápoló-gondozó otthona, gyermekotthon, szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelye-
zést nyújtó intézmény – szervezett korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermek után, ha a 
feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások 
közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igényelhető.” 
 
 Indokolás a T/3860/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 926. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 2. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 264 100 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási intézményben – bölcsőde, fogyatékosok 
ápoló-gondozó otthona, gyermekotthon, szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelye-
zést nyújtó intézmény – szervezett korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermek után, ha a 
feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások 
közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igényelhető.” 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 927. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 2. 
pont módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 264 100 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 
932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. 
- 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 928. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 16. pont 2. alpont 3. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.2.3. Fejlesztő felkészítés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [325 000] 357 500 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az illetékes rehabilitációs bizottság szakvélemé-
nye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási – bölcsőde, fogyatékosok 
ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye – 
intézményben szervezett fejlesztő felkészítésben (képzési kötelezettség) részt vevő gyermekek után, ha 
a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 9. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások 
közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igényelhető. 
A 16.2. pont alatti hozzájárulások az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban résztvevők után egy jog-
címen járnak és függetlenül attól, hogy a gyermeket, illetve a tanulót a többi gyermektől, tanulótól el-
különítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanuló-
val együtt egy óvodai csoportban, illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják. A sajátos nevelési 
igényű, nappali rendszerű iskolai oktatásban, továbbá a 16.2.1. pont szerinti óvodai nevelésben részt 
vevő tanulók/gyermekek után, akik kollégiumi nevelésben, ellátásban is részesülnek ez utóbbi jogcí-
men is igényelhető hozzájárulás fenti feltételek szerint.” 
 
 Indokolás a T/3860/349. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 929. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 3. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.2.3. Fejlesztő felkészítés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [325 000] 357 500 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az illetékes rehabilitációs bizottság szakvélemé-
nye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási – bölcsőde, fogyatékosok 
ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye – 
intézményben szervezett fejlesztő felkészítésben (képzési kötelezettség) részt vevő gyermekek után, ha 
a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 9. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások 
közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igényelhető. 
A 16.2. pont alatti hozzájárulások az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban résztvevők után egy jog-
címen járnak és függetlenül attól, hogy a gyermeket, illetve a tanulót a többi gyermektől, tanulótól el-
különítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanuló-
val együtt egy óvodai csoportban, illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják. A sajátos nevelési 
igényű, nappali rendszerű iskolai oktatásban, továbbá a 16.2.1. pont szerinti óvodai nevelésben részt 
vevő tanulók/gyermekek után, akik kollégiumi nevelésben, ellátásban is részesülnek ez utóbbi jogcí-
men is igényelhető hozzájárulás fenti feltételek szerint.” 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 930. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 3. 
pont módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.2.3. Fejlesztő felkészítés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [325 000] 357 500 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. 
- 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 931. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 16. pont 3. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 933. (493. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [45 000] 49 500 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
- ?2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- ?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
 
 Indokolás a T/3860/348. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 932. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [45 000] 49 500 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
- ?2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- ?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 933. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [45 000] 49 500 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
- ?2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- ?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 936. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 934. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Tóth Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 16. pont 4. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [71 500] 78 700 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
 
 Indokolás a T/3860/351. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 935. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [71 500] 78 700 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 936. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [71 500] 78 700 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 937. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 16. pont 5. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.5. Egyes pedagógiai programok támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 264 000 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
 
 Indokolás a T/3860/347. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 938. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.5. Egyes pedagógiai programok támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 264 000 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
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 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 939. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 
fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.5. Egyes pedagógiai programok támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 264 000 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 940. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 1. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„16.6.1.Óvodába, [Közép]iskolába[, szakiskolába] bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [15 000] 15 500 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
a) A hozzájárulást 2007. évre időarányosan 8 hónapra (a költségvetési év első nyolc hónapjára) szá-
mítva veheti igénybe az óvodába és általános iskolába - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő - bejáró gyermekek, tanulók után a fenntartó 
 
- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró óvodások 
és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
 
- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről 
bejáró óvodások és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
 
- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró óvodások és általános iskolai évfo-
lyamokon tanulók után. 
 
b) A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban 
részt vevő – bejáró tanulók után a fenntartó 
?- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró tanuló 
után, 
- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről 
bejáró tanuló után, 
- a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után 
veheti igénybe. 
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye nem azonos az 
intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése 
szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkormányzat lakott külterületről 
szervezett formában szállít az intézménybe. 
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve telephelyén nevelésben, 
oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhe-
lyű, illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.” 
 
 Indokolás a T/3860/346. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 941. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 1. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához/ 
 
„16.6.1.Óvodába, [Közép]iskolába[, szakiskolába] bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [15 000] 15 500 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
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?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
a) A hozzájárulást 2007. évre időarányosan 8 hónapra (a költségvetési év első nyolc hónapjára) szá-
mítva veheti igénybe az óvodába és általános iskolába - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő - bejáró gyermekek, tanulók után a fenntartó 
 
- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró óvodások 
és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
 
- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről 
bejáró óvodások és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
 
- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)r ől bejáró óvodások és általános iskolai évfo-
lyamokon tanulók után. 
 
b) A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban 
részt vevő – bejáró tanulók után a fenntartó 
?- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró tanuló 
után, 
- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről 
bejáró tanuló után, 
- a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után 
veheti igénybe. 
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye nem azonos az 
intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése 
szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkormányzat lakott külterületről 
szervezett formában szállít az intézménybe. 
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve telephelyén nevelésben, 
oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhe-
lyű, illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.5.fajl.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 942. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 1. 
pont módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához/ 
 
„16.6.1.Óvodába, [Közép]iskolába[, szakiskolába] bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
?2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
a) A hozzájárulást 2007. évre időarányosan 8 hónapra (a költségvetési év első nyolc hónapjára) szá-
mítva veheti igénybe az óvodába és általános iskolába - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő - bejáró gyermekek, tanulók után a fenntartó 
 
- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró óvodások 
és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
 
- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről 
bejáró óvodások és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
 
- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró óvodások és általános iskolai évfo-
lyamokon tanulók után.” 
 
 Indokolás a T/3860/381. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 943. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 1. 
pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/16.6.1. Óvodába, [Közép]iskolába[, szakiskolába] bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [15 000] 15 500 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?2008. költségvetési évben [időarányosan 4]12  hónapra, 
?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
a) A hozzájárulást 2007. évre időarányosan 8 hónapra (a költségvetési év első nyolc hónapjára) szá-
mítva veheti igénybe az óvodába és általános iskolába - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő - bejáró gyermekek, tanulók után a fenntartó 
- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró óvodások 
és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
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- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről 
bejáró óvodások és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró óvodások és általános iskolai évfo-
lyamokon tanulók után.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 944. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 16. pont 6. alpont 2. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához/ 
 
„16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [45 000] 49 500 forint/fő/év a [2008/2009. tanévre] 
- ?2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- ?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti önkor-
mányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos okta-
tásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. 
 
[a) A 2008. évben alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos tanulók után ab-
ban az esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8. évfolyamain – az évfo-
lyam-csoportban együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. 
Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75 %-át. 
 
b) A már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5. évfolyamos tanulók után abban az esetben 
igényelhető, ha a 2008/2009. tanévben az 5. évfolyamon szervezett osztályban tanulók esetében 
az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osz-
tály átlaglétszámnak a 60 %-át. Felmenő rendszerben a 6-8. évfolyamon, átlaglétszám elvárás 
nincs.] 
 
[Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a 
nemzetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv. 3. számú 
melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat.] 
 
Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített 
közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének kö-
zös 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 kö-
zös feladat-ellátást megszervezték. 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.” 
 
 Indokolás a T/3860/345. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 945. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 2. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához/ 
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„16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [45 000] 49 500 forint/fő/év a [2008/2009. tanévre] 
- ?2008. költségvetési évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
- ?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti önkor-
mányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos okta-
tásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. 
 
[a) A 2008. évben alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos tanulók után ab-
ban az esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8. évfolyamain – az évfo-
lyam-csoportban együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. 
Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75 %-át. 
 
b) A már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5. évfolyamos tanulók után abban az esetben 
igényelhető, ha a 2008/2009. tanévben az 5. évfolyamon szervezett osztályban tanulók esetében 
az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osz-
tály átlaglétszámnak a 60 %-át. Felmenő rendszerben a 6-8. évfolyamon, átlaglétszám elvárás 
nincs.] 
 
[Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a 
nemzetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv. 3. számú 
melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat.] 
 
Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített 
közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének kö-
zös 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 kö-
zös feladat-ellátást megszervezték. 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 946. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 2. 
pont módosítását javasolja: 
 
„16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [45 000]49 500 forint/fő/év [a 2008/2009. tanévre] 
?- 2008. költségvetési évben [időarányosan 4]12 hónapra, 
- ?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti önkor-
mányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos okta-
tásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. 
[a) A 2008. évben alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos tanulók után ab-
ban az esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8. évfolyamain – az évfo-
lyam-csoportban együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. 
Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75 %-át. 
b) A már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5. évfolyamos tanulók után abban az esetben 
igényelhető, ha a 2008/2009. tanévben az 5. évfolyamon szervezett osztályban tanulók esetében 
az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osz-
tály átlaglétszámnak a 60 %-át. Felmenő rendszerben a 6-8. évfolyamon, átlaglétszám elvárás 
nincs. 
Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a nem-
zetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv. 3. számú 
melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat.] 
Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített 
közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének kö-
zös 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 kö-
zös feladat-ellátást megszervezték. 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 947. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont kiegészítését javasolják a következő új 3. pont  felvéte-
lével: 
 
„16. 6. 3. Kistelepülések támogatása 
16. 6. 3. 1. Az 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG : 49 500 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást a 15. pont alatti, valamint a 17.3. pontokon belül figyelembe vehető óvodás gyerme-
kek és az 1-4. évfolyamon általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti az 
1500 fő és az alatti lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4 . évfolyamos iskolát fenntartó önkormányzat az 
intézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás keretében fenn-
tartott intézmény költségvetését tartalmazza -, ha az intézmény székhelye szerinti önkormányzat la-
kosságszáma 1500 fő vagy az alatti és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a me-
gyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
16. 6. 3. 2. Az 1501-3000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 27 500 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást a 15. pont alatti, valamint a 17.3. pontokon belül  figyelembe vehető óvodás gyerme-
kek és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti az 
1501-3000 fő lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó önkormányzat, - az in-
tézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás keretében fenntar-
tott intézmény költségvetését tartalmazza -, ha az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat 
lakosságszáma 1501-3000 fő közötti és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a me-
gyei fejlesztési tervben foglaltakkal.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 948. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont ki-
egészítését javasolja a következő új 3. pont  felvételével: 
 
„16.6.3 Kistelepülések támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 954. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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16.6.3.1. Az 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 49 500 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást a 15. pont alatti, valamint a 17.3. pontokon belül figyelembe vehető óvodás gyerme-
kek és az 1-4. évfolyamon általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti az 
1500 fő és az alatti lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4 . évfolyamos iskolát fenntartó önkormányzat az 
intézményi társulás esetén az az 
önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás keretében fenntartott intézmény költségvetését 
tartalmazza -, ha az intézmény székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1500 fő vagy az alatti 
és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal . 
 
16.6.3 .2. Az 1501-3000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 27 500 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást a 15. pont alatti, valamint a 17.3. pontokon belül figyelembe vehet ő óvodás gyerme-
kek és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti az 
1501-3000 fő lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó önkormányzat, - az in-
tézményi társulás esetén az a z 
önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás keretében fenntartott intézmény költségvetését 
tartalmazza -, ha az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1501-3000 fő 
közötti és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben 
foglaltakkal.” 
 
 Indokolás a T/3860/375. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 949. Dr. Hoffmann Rózsa képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. al-
pont kiegészítését javasolja a következő új 3. pont  felvételével: 
 
/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/ 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához/ 
 
„16.6.3. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 77 400 forint/fő/év 2007 . évre 12 hónapra, 
2008 . évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
után, függetlenül attól, hogy külön erre a célra létrehozott intézményben, illetve a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt szervezik meg a nevelést, ellátást. 
E hozzájárulás igényelhető akkor is, ha a sajátos nevelési igényű gyermek - a rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú intézmény keretében működő óvodában - az 
óvodai nevelés mellett kollégiumi nevelésben is részesül. 
A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illet-
ve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a hozzájárulás nem igényelhető. Ha a 
gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi nevelését, oktatását is 
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biztosító önkormányzat nyújtja, akkor az illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak 
legalább e normatív hozzájárulásnak megfelelő összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után.” 
 
 Indokolás a T/3860/376. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 950. Révész Máriusz képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont ki-
egészítését javasolja a következő új 3. pont  felvételével: 
 
„„16.6.3 Kistelepülések támogatása 
16.6.3 .1 . Az 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 45 000 forint/fő/év 2007. január 1-jétől 
augusztus 31-éig 8 hónapra időarányosan számítva 
 
A hozzájárulást a 15. pont alatt figyelembe vehető óvodás gyermekek és az 1-4. évfolyamon általános 
iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti az 1500 fő és az alatti lakosságszámú 
óvodát és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó önkormányzat az intézményi társulás esetén az az 
önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás keretében fenntartott intézmény költségvetését 
tartalmazza -, ha az intézmény székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1500 fő vagy az alatti 
és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal . 
 
16.6.3 .2. Az 1501-3000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 25 000 forint/fő/év 2007 . január 1-jétől 
augusztus 31-éig 8 hónapra időarányosan számítva 
 
A hozzájárulást a 15. pont alatt figyelembe vehet ő óvodás gyermekek és az 1-4. évfolyamos általános 
iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti az 1501-3000 fő lakosságszámú óvodát 
és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó önkormányzat, - az intézményi társulás esetén az az önkor-
mányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás keretében fenntartott intézmény költségvetését tartal-
mazza -, ha az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1501-3000 fő kö-
zötti és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltak-
kal .” 
 
 Indokolás a T/3860/379. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 951. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 
kiegészítését javasolja a következő új 3. pont  felvételével: 
 
„16.6.3. Kistelepülések támogatása 
16.6.3.1. Az 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 49 500 forint/fő/év 
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A hozzájárulást a 15. pont alatti, valamint a 17.3. pontokon belül  figyelembe vehető óvodás gyerme-
kek és az 1-4. évfolyamon általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti az 
1500 fő és az alatti lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó önkormányzat az 
intézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás keretében fenn-
tartott intézmény költségvetését tartalmazza -, ha az intézmény székhelye szerinti önkormányzat la-
kosságszáma 1500 fő vagy az alatti és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a me-
gyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
16.6.3.2. Az 1501-3000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 27 500 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást a 15. pont alatti, valamint a 17.3. pontokon belül  figyelembe vehető óvodás gyerme-
kek és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti az 
1501-3000 fő lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó önkormányzat, - az in-
tézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás keretében fenntar-
tott intézmény költségvetését tartalmazza -, ha az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat 
lakosságszáma 1501-3000 fő közötti és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a me-
gyei fejlesztési tervben foglaltakkal.” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 952. Kuzma László képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését 
javasolja a következő új 7. alpont  felvételével: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.7 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiu-
mi tanulók nevelése, ellátása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 363 000 forint/fő/év 2008 . évre 12 hónapra, 
2009. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulást 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, ellá-
tást.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/323. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 953. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését 
javasolja a következő új 7. alpont  felvételével: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.7 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiu-
mi tanulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 278 000 forint/fő/év 2008 . évre 12 hónapra, 
2009. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulást 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, ellá-
tást.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/371. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 954. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését javasolják a következő új 7. alpont  felvételével: 
 
„16.7. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 960. (323. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 961. (371. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), pontjában foglal-
takkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 85 140 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
után, függetlenül attól, hogy külön erre a célra létrehozott intézményben, illetve a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt szervezik meg a nevelést, ellátást. 
E hozzájárulás igényelhető akkor is, ha a sajátos nevelési igényű gyermek - a rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú intézmény keretében működő óvodában - az 
óvodai nevelés mellett kollégiumi nevelésben is részesül. 
A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illet-
ve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a hozzájárulás nem igényelhető. Ha a 
gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi nevelését, oktatását is 
biztosító önkormányzat nyújtja, akkor az illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak 
legalább e normatív hozzájárulásnak megfelel ő összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 955. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészíté-
sét javasolja a következő új 7. alpont  felvételével: 
 
„16.7. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 85 140 forint/fő/év 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
után, függetlenül attól, hogy külön erre a célra létrehozott intézményben, illetve a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt szervezik meg a nevelést, ellátást. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 958. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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E hozzájárulás igényelhető akkor is, ha a sajátos nevelési igényű gyermek - a rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú intézmény keretében működő óvodában - az 
óvodai nevelés mellett kollégiumi nevelésben is részesül. 
A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illet-
ve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a hozzájárulás nem igényelhető. Ha a 
gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi nevelését, oktatását is 
biztosító önkormányzat nyújtja, akkor az illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak 
legalább e normatív hozzájárulásnak megfelel ő összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 959. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 956. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését 
javasolja a következő új 7. alpont  felvételével: 
 
„16.7. Minősített alapfokú művészetoktatási intézménybe járók támogatása 
 
16.7.1. Zeneművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 34 850 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
– 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a közoktatás minőségbizto-
sításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet 10-14/F. §-ban meghatározott el-
járásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú 
művészetoktatási intézmény” címet megszerzett intézmények illetve a minősítési eljáráson még át nem 
esett alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészeti ágán - a 16.7.2. pontban meghatározott 
kivétellel - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és ki-
adásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében törté-
nő oktatásban részt vevő tanulók után. 
 
16.3.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 42 500 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
– 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra, 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a közoktatás minőségbizto-
sításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet 10-14/F. §-ban meghatározott el-
járásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú 
művészetoktatási intézmény” címet megszerzett intézmények, illetve a minősítési eljáráson még át 
nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 
bábművészeti ágán tanulók létszáma után. Ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtan-
szakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is. 
A 16.7. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanu-
ló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a 16.7.1 . és 16.7.2. jogcím szerinti 
oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási in-
tézményben tanul. Ha a tanuló az egységes iskola keretében részesül művészetoktatásban, az e pont 
szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána. 
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettsé-
get választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. 
A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.” 
 
 Indokolás a T/3860/355. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 957. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészíté-
sét javasolja a következő új 7. alpont  felvételével: 
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„16.7 . Minősített alapfokú művészetoktatási intézménybe járók támogatása 
 
16 .7.1 . Zeneművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 38 400 forint/fő/év 
— 2008 . költségvetési évben 12 hónapra , 
— 2009 . költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a Magyar Köztársaság 2006 
. évi költségvetéséről szóló 2005.  évi CLIII . törvény 103 . §-a alapján minősített vagy a minősítési 
eljáráson önhibáján kívül még át nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán 
- a 17.4.2. pontban meghatározott kivétellel - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998 . (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott 
egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók után. 
 
16.7.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 46 750 forint/fő/év 
— 2008. költségvetési évben 12 hónapra, 
— 2009 . költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a Magyar Köztársaság 2006. 
évi költségvetéséről szóló 2005.  évi CLIII . törvény 103 . §-a alapján minősített vagy a minősítési el-
járáson önhibáján kívül még át nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény képző- és iparművé-
szeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók létszáma után. Ez a hozzájárulás jár a zene-
művészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is. 
A 17.3 . pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő ta-
nuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a 17.3.1 . és 17.3.2. jogcím szerinti 
oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási in-
tézményben tanul. Ha a tanuló az egységes iskola keretében részesül művészetoktatásban, az e pont 
szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána. 
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettsé-
get választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. 
A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.” 
 
 Indokolás a T/3860/374. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 958. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését javasolják a következő új 8. alpont  felvételével: 
 
„16.8. Minősített alapfokú művészetoktatási intézménybe járók támogatása 
 
16. 8. 1. Zeneművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 38 400 forint/fő/év 
— 2008 . költségvetési évben 12 hónapra , 
— 2009 . költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
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A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a Magyar Köztársaság 2006. 
évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. §-a alapján minősített vagy a minősítési eljá-
ráson önhibáján kívül még át nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán - a 
16. 8. 2. pontban meghatározott kivétellel - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998 . (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott 
egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók után. 
 
16.8.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 46 750 forint/fő/év 
— 2008. költségvetési évben 12 hónapra, 
— 2009 . költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a Magyar Köztársaság 2006. 
évi költségvetéséről szóló 2005 . évi CLIII . törvény 103 . §-a alapján minősített vagy a minősítési el-
járáson önhibáján kívül még át nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény képző- és iparművé-
szeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók létszáma után. Ez a hozzájárulás jár a zene-
művészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is. 
A 16. 8. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vev ő ta-
nuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a 16. 8. 1. és 16. 8. 2. jogcím sze-
rinti oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakrajár, vagy több alapfokú művészetoktatási 
intézményben tanul. Ha a tanuló az egységes iskola keretében részesül m űvészetoktatásban, az e pont 
szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána. 
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettsé-
get választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak . 
A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - 480

 959. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészíté-
sét javasolja a következő új 8. alpont  felvételével: 
 
„16.8. Minősített alapfokú művészetoktatási intézménybe járók támogatása 
 
16.8.1. Zeneművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 38 400 forint/fő/év 
— 2008 . költségvetési évben 12 hónapra , 
— 2009 . költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a Magyar Köztársaság 2006. 
évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. §-a alapján minősített vagy a minősítési eljá-
ráson önhibáján kívül még át nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán - a 
16.8.2. pontban meghatározott kivétellel - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott 
egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók után. 
 
16.8.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 46 750 forint/fő/év 
— 2008. költségvetési évben 12 hónapra, 
— 2009 . költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a Magyar Köztársaság 2006. 
évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. §-a alapján minősített vagy a minősítési eljá-
ráson önhibáján kívül még át nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény képző- és iparművészeti, 
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók létszáma után. Ez a hozzájárulás jár a zeneművé-
szeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is. 
A 16.8. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanu-
ló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a 16.8.1. és 16.8.2. jogcím szerinti 
oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakrajár, vagy több alapfokú művészetoktatási intéz-
ményben tanul. Ha a tanuló az egységes iskola keretében részesül művészetoktatásban, az e pont sze-
rinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána. 
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettsé-
get választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. 
A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 960. Kuzma László képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését 
javasolja a következő új 8. alpont  felvételével: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.8. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi ta-
nulók nevelése, ellátása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 963. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 518 100 forint/fő/év 2008. évre 12 hónapra, 
2009. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat azok után a tanulók után, akik számára az Okta-
tási 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.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/323. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 961. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését 
javasolja a következő új 8. alpont  felvételével: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.8. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi ta-
nulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 419 400 forint/fő/év 2008. évre 12 hónapra, 
2009. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat azok után a tanulók után, akik számára az Okta-
tási 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.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/371. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 962. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését javasolják a következő új 9. alpont  felvételével: 
 
„16.9. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégi-
umi tanulók nevelése, ellátása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 952. (323. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 953. (371. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), pontjában foglal-
takkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 
363 000 forint/fő/év 2008. évre 12 hónapra , 
2009. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat azok után a tanulók után, akik számára az Okta-
tási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó  Programja keretében  szervezik meg a nevelést, oktatást.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 963. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészíté-
sét javasolja a következő új 9. alpont  felvételével: 
 
„16.9. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégi-
umi tanulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 363 000 forint/fő/év 2008. évre 12 hónapra , 
2009. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulást 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, ellá-
tást.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 964. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - 484

 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 964. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését javasolják a következő új 10. alpont  felvételével: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„16. 10. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi 
tanulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOSÖSSZEG: 518 100 forint/fő/év 2008. évre 12 hónapra, 
2009. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat azok után a tanulók után, akik számára az Okta-
tási 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.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 965. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészíté-
sét javasolja a következő új 10. alpont  felvételével: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.10. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi ta-
nulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOSÖSSZEG: 518 100 forint/fő/év 2008. évre 12 hónapra, 
2009. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat azok után a tanulók után, akik számára az Okta-
tási 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 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 973. (362. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 966. Révész Máriusz képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont módosítását 
javasolja: 
 
 
„17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 
a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [55 000] 60 500 forint/fő/év [2008. szeptember 1-jétől 
 december 31-éig időarányosan 4 hónapra] 
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában nappali 
rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – a 15. jogcímen figyelembe vehető 
– gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50 %-
os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít. 
Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. Ugyanazon 
gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégta-
nulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe. 
 
b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5. évfolyamos ál-
talános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [16 000] 17 600 forint/fő/év 
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolában nappali 
rendszerű oktatásban részt vevő gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – a 15. jogcímen figye-
lembe vehető – 5. évfolyamos tanulók után, akik számára a fenntartó ingyenes étkeztetést biztosít. 
Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után az a) pont szerinti hozzájárulás mellett jár a hozzájáru-
lás. Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi okta-
tásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető fi-
gyelembe. 
Az a)-b) jogcímekhez kapcsolódó igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 10. k) pontja 
szerint történik. 
 
17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása 
a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [10 000] 11 000 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 8. §-ának (4) bekezdése alapján – az 1-13. 
évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon – nappali rendszerű ok-
tatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához 
a 2008/2009. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján. 
A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető. 
 
b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 000] 1 100 forint/fő/év 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 118. §-ának (5) bekezdéséhez kapcsolódóan, e 
melléklet 15. b)-d) pontja alapján figyelembe vehető, iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő 
tanulók 2008/2009. tanévi közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján igényelhetik. 
Az a)-b) pontok szerinti hozzájárulással való elszámolás a 2008/2009. tanévi nyitó (október 1-jei) 
tényleges közoktatási statisztikai létszám alapján történik. 
A hozzájárulás folyósítása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben, augusztus 25-éig történik.” 
 
 Indokolás a T/3860/373. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 967. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. pont a) 
pont módosítását javasolja: 
 
a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [55 000]60 500 forint/fő/év [2008. szeptember 1-jétől 
 december 31-éig időarányosan 4 hónapra]” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 968. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 968. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. pont b) 
pont módosítását javasolja: 
 
b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5. évfolyamos ál-
talános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [16 000]17 600 forint/fő/év” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 969. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 969. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 2. pont a) 
pont módosítását javasolja: 
 
a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [10 000]11 000 forint/fő/év” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 970. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 3. pont elha-
gyását javasolja: 
 
/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/ 
/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások/ 
[17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 185 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
?2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
A hozzájárulást igénybe veheti 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 okta-
tásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulót is. 
Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium 
az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében leg-
alább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biz-
tosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 
Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. g) pont alatti további feltételeket is.] 

 
 
 Indokolás a T/3860/380. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 971. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 3. pont el-
hagyását javasolja: 
 
„[17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 185 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
- ?2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- ?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40. (380. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 257. (380. sz. 
jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 728. (380. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 975. (380. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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A hozzájárulást igénybe veheti 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 okta-
tásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulót is. 
Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium 
az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében leg-
alább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biz-
tosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 
Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. g) pont alatti további feltételeket is.]” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 976. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 972. Tóth Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 3. pont helyébe  
a következő rendelkezést javasolja: 
 
 
„[17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 185 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
?2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
A hozzájárulást igénybe veheti 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 okta-
tásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulót is. 
Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium 
az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében leg-
alább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biz-
tosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 
Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. g) pont alatti további feltételeket is.]” 
 
„17.3 . Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 85 200 forint/fő/év 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
után, függetlenül attól, hogy külön erre a célra létrehozott intézményben, illetve a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt szervezik meg a nevelést, ellátást. 
E hozzájárulás igényelhető akkor is, ha a sajátos nevelési igényű gyermek - a rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú intézmény keretében működő óvodában - az 
óvodai nevelés mellett kollégiumi nevelésben is részesül. 
A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illet-
ve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a hozzájárulás nem igényelhető. Ha a 
gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi nevelését, oktatását is 
biztosító önkormányzat nyújtja, akkor az illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak 
legalább e normatív hozzájárulásnak megfelel ő összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után.” 
 
 Indokolás a T/3860/372. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 973. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont f) pont módosítását javasolják: 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezé-
sek:/ 
 
f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényle-
ges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló 
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tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a következő képlet 
szerint: 
  
  kerekítés Ft-ra  kerekítés Ft-ra 
ahol 
Ei = támogatási előirányzat (Ft), 
S1 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat, 
F1 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő), 
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat, 
F2 = a 2008/2009. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő). 
Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a c) pont szerinti egyéb tanügyigazgatási doku-
mentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – tanévenként, költségvetési 
éven belül – számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a muta-
tót éves átlaglétszámra számítva kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szere-
pel. 
A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 2007/2008. 
nevelési évi, tanévi tényleges, és a 2008/2009. nevelési évi, tanévi becsült nyitó létszámokból közpon-
tilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. 
A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számítá-
sokban alkalmazott, a 2007. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alatti pa-
raméter-rendszert augusztus 31-éig, az alábbi paraméter-rendszert szeptember 1-jétől alkalmazzák a 
2008/2009. nevelési évre, tanévre: 
Intézmény 
Évfolyam-csoportok (nyitvatartás) Gyermekek, tanulók heti foglalkoz-tatási időkerete 
 soport/osztály átlag-létszám  özoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező 
óraszám Intézmény-típus-együttható  anítási együttható (Teh) 
1 2 3 4   5 6 7 = 3/5*6 
Óvoda  1-[2.]3. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 [20]17 32 0,85 1,35 
 [3. nevelési év]  [51,0] [17] [32] [0,85] [1,35] 
 1-[2.]3. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 [20]17 32 0,85 1,62 
 [3. nevelési év]  [61,0] [17] [32] [0,85] [1,62] 
Általános iskola 1-[2.]3. évfolyam 26,4 [21]17 22 1,0 [1,20]1,22 
 [3. évfolyam] 26,8 17 22 1,0 1,22 
 4. évfolyam 30,6 16 22 1,0 1,39 
 5-6. évfolyam 34,0 [23]20 22 1,0 [1,55]1,76 
 7-8. évfolyam 38,8 20 22 1,0 1,76 
Középfokú iskola 9-10. évfolyam 46,6 [28]26 22 1,1 [2,33]2,76 
 11-13. évfolyam 55,1 26 22 1,1 2,76 
Szakképzés elméleti képzés Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második 
szakképzési évfolyama 40,6 [28]26 22 1,1 [2,03]2,15 
 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama 40,6 26
 22 1,1 [2,03]2,15 
Alapfokú művészet-oktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
 5,7 8 22 0,85 0,22 
 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és to-
vábbképző évfolyama 5,7 10 22 0,4 0,10 
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok 26,0 25 24
 1,2 [1,30]3,12 
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkozta-
tás 22,5 25 23 0,23 0,23 
 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25 23 0,23
 [0,15]0,23 
 1-[2.]3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 [21]17 22 0,26 0,27 
 [3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás] [22,5] [17] [22] [0,26] [0,27] 
 4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16 22 0,26 0,27 
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g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók, 
- ha a 15. d) szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési évfolyam-
okon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik, 
- ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben[,] vagy részben 
iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanműhelyben folyik, 
- ha a 15. f), illetve 17.3. pont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelyezés a tanéven 
belüli félévre[,] vagy tanéven belüli időszakos elhelyezésre korlátozódik, beleértve a 16.2.1. pont alatti 
a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi (externátusi) nevelését, ellátását, elhelyezését 
is.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 974. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont f) pont módosítását javasolják: 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezé-
sek:/ 
 
f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényle-
ges – 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: 
  
   
kerekítés Ft-ra  kerekítés Ft-ra 
ahol 
Ei = támogatási előirányzat (Ft), 
S1 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 38. (362. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 85. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 121. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 173. (362. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.3.cím), 181. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 238. (362. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 325. (362. 
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 341. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
354. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 361. (362. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 379. (362. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 420. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 470. (362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 484. 
(362. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 566. (362. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 604. (362. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 697. (362. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 732. (362. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
791. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 801. (362. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 807. (362. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), 827. (362. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 912. (362. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 917. (362. sz. 
jav. - 3.mell.16.1.1.), 920. (362. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 923. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 926. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 
929. (362. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 932. (362. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 935. (362. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 938. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.5.fajl.), 941. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 945. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 947. (362. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 954. 
(362. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 958. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 8.), 962. (362. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 964. (362. sz. jav. - 
3.mell.16.új 10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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F1 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő), 
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat, 
F2 = a 2008/2009. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő). 
Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a c) pont szerinti egyéb tanügyigazgatási doku-
mentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – tanévenként, költségvetési 
éven belül – számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a muta-
tót éves átlaglétszámra számítva kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szere-
pel. 
A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 2007/2008. 
nevelési évi, tanévi tényleges, és a 2008/2009. nevelési évi, tanévi becsült nyitó létszámokból közpon-
tilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. 
A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számítá-
sokban alkalmazott, a 2007. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alatti pa-
raméter-rendszert augusztus 31-éig, az alábbi paraméter-rendszert szeptember 1-jétől alkalmazzák a 
2008/2009. nevelési évre, tanévre: 
Intézmény 
Évfolyam-csoportok (nyitvatartás) Gyermekek, tanulók heti foglalkoz-tatási időkerete Cso-
port/osztály átlag-létszám Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám In-
tézmény- típus-együttható Tanítási együttható (Teh) 
1 2 3 4 5 6 7 = 3/5*6 
Óvoda 1-[2.]3. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 [20]17 32 0,85 1,35 
 [3. nevelési év]  [51,0] [17] [32] [0,85] [1,35] 
 1-[2.]3. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 [20]17 32 0,85 1,62 
 [3. nevelési év]  [61,0] [17] [32] [0,85] [1,62] 
Általános iskola 1-[2.]3. évfolyam 26,4 [21]17 22 1,0 [1,20]1,22 
 [3. évfolyam] 26,8 17 22 1,0 1,22 
 4. évfolyam 30,6 16 22 1,0 1,39 
 5-6. évfolyam 34,0 [23]20 22 1,0 [1,55]1,76 
 7-8. évfolyam 38,8 20 22 1,0 1,76 
Középfokú iskola 9-10. évfolyam 46,6 [28]26 22 1,1 [2,33]2,76 
 11-13. évfolyam 55,1 26 22 1,1 2,76 
Szakképzés elméleti képzés Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második 
szakképzési évfolyama 40,6 [28]26 22 1,1 [2,03]2,15 
 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama 40,6 26
 22 1,1 [2,03]2,15 
Alapfokú művészet-oktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
 5,7 8 22 0,85 0,22 
 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és to-
vábbképző évfolyama 5,7 10 22 0,4 0,10 
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok 26,0 25 24
 1,2 [1,30]3,12 
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkozta-
tás 22,5 25 23 0,23 0,23 
 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25 23 0,23
 [0,15]0,23 
 1-[2.]3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 [21]17 22 0,26 0,27 
 [3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás] [22,5] [17] [22] [0,26] [0,27] 
 4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16 22 0,26 0,27 
g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók, 
- ha a 15. d) szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési évfolyam-
okon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik, 
- ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben[,] vagy részben 
iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanműhelyben folyik, 
- ha a 15. f), illetve 17.3. pont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelyezés a tanéven 
belüli félévre[,] vagy tanéven belüli időszakos elhelyezésre korlátozódik, beleértve a 16.2.1. pont alatti 
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a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi (externátusi) nevelését, ellátását, elhelyezését 
is.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/363. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 975. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 
10. pont f) pont módosítását javasolja: 
 
„f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényle-
ges – 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: 
  
 
kerekítés Ft-ra kerekítés Ft-ra 
ahol 
Ei = támogatási előirányzat (Ft), 
S1 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat, 
F1 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő), 
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat, 
F2 = a 2008/2009. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő). 
Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a c) pont szerinti egyéb tanügyigazgatási doku-
mentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – tanévenként, költségvetési 
éven belül – számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a muta-
tót éves átlaglétszámra számítva kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szere-
pel. 
A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 2007/2008. 
nevelési évi, tanévi tényleges, és a 2008/2009. nevelési évi, tanévi becsült nyitó létszámokból közpon-
tilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. 
A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számítá-
sokban alkalmazott, a 2007. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alatti pa-
raméter-rendszert augusztus 31-éig, az alábbi paraméter-rendszert szeptember 1-jétől alkalmazzák a 
2008/2009. nevelési évre, tanévre: 
Intézmény 
Évfolyam-csoportok (nyitvatartás) Gyermekek, tanulók heti foglalkoz-tatási időkerete Cso-
port/osztály átlag-létszám Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám In-
tézmény- típus-együttható Tanítási együttható (Teh) 
1 2 3 4 5 6 7 = 3/5*6 
Óvoda 1-2. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20 32 0,85 1,35 
 3. nevelési év  51,0 17 32 0,85 1,35 
 1-2. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 20 32 0,85 1,62 
 3. nevelési év  61,0 17 32 0,85 1,62 
Általános iskola 1-2. évfolyam 26,4 21 22 1,0 1,20 
 3. évfolyam 26,8 17 22 1,0 1,22 
 4. évfolyam 30,6 16 22 1,0 1,39 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 913. (363. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), pontjában foglal-
takkal. 
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 5-6. évfolyam 34,0 23 22 1,0 1,55 
 7-8. évfolyam 38,8 20 22 1,0 1,76 
Középfokú iskola 9-10. évfolyam 46,6 28 22 1,1 2,33 
 11-13. évfolyam 55,1 26 22 1,1 2,76 
Szakképzés elméleti képzés Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második 
szakképzési évfolyama 40,6 28 22 1,1 2,03 
 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama 40,6 26
 22 1,1 2,03 
Alapfokú művészet-oktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
 5,7 8 22 0,85 0,22 
 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és to-
vábbképző évfolyama 5,7 10 22 0,4 0,10 
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok 26,0 25 24
 1,2 [1,30]3,12 
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkozta-
tás 22,5 25 23 0,23 0,23 
 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25 23 0,23 0,15 
 1-2. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 21 22 0,26 0,27 
 3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 17 22 0,26 0,27 
 4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16 22 0,26 0,27” 

 
 
 Indokolás a T/3860/380. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 976. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 10. pont f) pont módosítását javasolja: 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezé-
sek:/ 
 
f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényle-
ges – 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: 
  
kerekítés Ft-ra  kerekítés Ft-ra 
ahol 
Ei = támogatási előirányzat (Ft), 
S1 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat, 
F1 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő), 
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat, 
F2 = a 2008/2009. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40. (380. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 257. (380. sz. 
jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 728. (380. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 970. (380. sz. jav. - 3.mell.17.3.), pontjaiban foglal-
takkal. 
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Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a c) pont szerinti egyéb tanügyigazgatási doku-
mentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – tanévenként, költségvetési 
éven belül – számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a muta-
tót éves átlaglétszámra számítva kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szere-
pel. 
A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 2007/2008. 
nevelési évi, tanévi tényleges, és a 2008/2009. nevelési évi, tanévi becsült nyitó létszámokból közpon-
tilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. 
A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számítá-
sokban alkalmazott, a 2007. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alatti pa-
raméter-rendszert augusztus 31-éig, az alábbi paraméter-rendszert szeptember 1-jétől alkalmazzák a 
2008/2009. nevelési évre, tanévre: 
Intézmény 
Évfolyam-csoportok (nyitvatartás) Gyermekek, tanulók heti foglalkoz-tatási időkerete 
 soport/osztály átlag-létszám  özoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező 
óraszám Intézmény-típus-együttható  anítási együttható (Teh) 
1 2 3 4   5 6 7 = 3/5*6 
Óvoda  1-[2.]3. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 [20]17 32 0,85 1,35 
 [3. nevelési év]  [51,0] [17] [32] [0,85] [1,35] 
 1-[2.]3. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 [20]17 32 0,85 1,62 
 [3. nevelési év]  [61,0] [17] [32] [0,85] [1,62] 
Általános iskola 1-[2.]3. évfolyam 26,4 [21]17 22 1,0 [1,20]1,22 
 [3. évfolyam] 26,8 17 22 1,0 1,22 
 4. évfolyam 30,6 16 22 1,0 1,39 
 5-6. évfolyam 34,0 [23]20 22 1,0 [1,55]1,76 
 7-8. évfolyam 38,8 20 22 1,0 1,76 
Középfokú iskola 9-10. évfolyam 46,6 [28]26 22 1,1 [2,33]2,76 
 11-13. évfolyam 55,1 26 22 1,1 2,76 
Szakképzés elméleti képzés Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második 
szakképzési évfolyama 40,6 [28]26 22 1,1 [2,03]2,15 
 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama 40,6 26
 22 1,1 [2,03]2,15 
Alapfokú művészet-oktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
 5,7 8 22 0,85 0,22 
 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és to-
vábbképző évfolyama 5,7 10 22 0,4 0,10 
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok 26,0 25 24
 1,2 [1,30]3,12 
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkozta-
tás 22,5 25 23 0,23 0,23 
 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25 23 0,23
 [0,15]0,23 
 1-[2.]3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 [21]17 22 0,26 0,27 
 [3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás] [22,5] [17] [22] [0,26] [0,27] 
 4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16 22 0,26 0,27” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 977. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 10. pont g) pont módosítását javasolja: 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezé-
sek:/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 977. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók, 
- ha a 15. d) szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési évfolyam-
okon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik, 
- ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben[,] vagy részben 
iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanműhelyben folyik, 
- ha a 15. f), illetve 17.3. pont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelyezés a tanéven 
belüli félévre[,] vagy tanéven belüli időszakos elhelyezésre korlátozódik, beleértve a 16.2.1. pont alatti 
a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi (externátusi) nevelését, ellátását, elhelyezését 
is.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. 
(493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központo-

sított előirányzatok 

 978. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 2. pont előirányzat 
módosítását javasolja: 
 
„2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 
 
Előirányzat:  [4 800,0]7 000,0 millió forint” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 979. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja 
a következő új 6. pont  felvételével: 
 
„ 6.Gyermek- és ifjúsági feladatok 
 
Előirányzat: 170,0 millió forint 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 
986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A támogatást a helyi önkormányzatok a gyermek és ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos feladataik, 
illetve szolgáltatások fejlesztésére, koordinációjának kialakítására igényelhetik. 
Az igénylés, a döntési rendszer, a folyósítás és az elszámolás részletes szabályairól az önkormányzati 
és területfejlesztési miniszter - a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2008. február 15-éig 
rendeletet ad ki.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 980. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 5. számú 
melléklet 6. pont módosítását javasolják: 
 
„6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 
Előirányzat:  [1 100,0] 1 210,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/340. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 981. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 6. pont előirányzat 
módosítását javasolja: 
 
6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 
 
„Előirányzat:  [1 100,0]1 210,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184. (6. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (340. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 118. (340. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 982. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 7. pont előirányzat 
módosítását javasolja: 
 
„7. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 
 
Előirányzat:  [710,0]1 781,0 millió forint” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 
986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 983. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 8. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
„8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - 507

 
Előirányzat:  [1 010,0] 1 111,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/338. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 984. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. 
pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
„8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 
 
Előirányzat:  [1 010,0] 1 040,0 millió forint” 
 
 Indokolás a T/3860/463. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 985. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr. 
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők  a tör-
vényjavaslat 5. számú melléklet 8. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
/8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása/ 
 
„Előirányzat:  [1 010,0] 1 210,0 millió forint” 
 
 Indokolás a T/3860/477. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 986. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. pont előirányzat 
módosítását javasolja: 
 
„8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 
 
Előirányzat:  [1 010,0] 2 111,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (338. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 416. (338. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 987. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. pont előirány-
zat módosítását javasolja: 
 
„12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Előirányzat:  [15 100,0]20 000,1 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 988. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. pont előirány-
zat módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 988. (493. sz. jav. - 5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 
 
Előirányzat:  [35 240,0]38 760,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 990. (493. sz. jav. - 
5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 989. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 15. pont módosítását javasolják: 
 
„15.  A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
Előirányzat: [470,0] 517,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/339. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 990. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 15. pont előirány-
zat módosítását javasolja: 
 
„15.  A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
 
Előirányzat: [470,0]517,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (339. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 417. (339. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 991. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 16. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
„16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 
 
Előirányzat:  [2 800,0] 3 080,0 millió forint” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/337. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 992. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. pont előirány-
zat módosítását javasolja: 
 
/16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/ 
 
„Előirányzat:  [2 800,0] 3 080,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (337. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 117. (337. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 993. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. pont előirány-
zat módosítását javasolja: 
 
„17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 
 
Előirányzat:  [2 200,0]2 720,0 millió forint 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 994. Dr. Gegesy Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont a) pont 
módosítását javasolja: 
 
„18.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
 
Előirányzat:  [5 000,0]9 100,0 millió forint 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézmények[ben meglévő 
berendezések, felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működte-
téssel összefüggő beszerzésekre igényelhetik]részére történő számítástechnikai eszközök, iskolaad-
minisztrációs szoftver beszerzésére, valamint ezek működtetésével összefüggő kiadásokra (a további-
akban együttesen: iskolai szoftvereszköz kiadások), továbbá taneszköz listán szereplő eszközök be-
szerzésére fordíthatják. 
A helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben az iskolai nappali rendsze-
rű oktatás 1-13 évfolyamán általános képzésben, valamint kollégiumi nevelésben részesülő tanulók 
létszáma után a meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő 
költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő infokommunikációs eszközök, 
szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire legalább 3750 forint/tanuló, az iskolai 
szoftvereszköz kiadásokra legalább 1600 forint/tanuló összeget igényelhetnek. 
 
… 
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszá-
molásának és ellenőrzésének részletes szabályairól,valamint a közoktatási intézmények általi igénylés 
feltételeiről, rendjéről, az igénylés során érvényesítendő szempontokról az oktatási és kulturális mi-
niszter – a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, 
továbbá az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008. március 15-éig rende-
letet ad ki.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/283. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 995. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, 
Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi 
Endréné, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr. képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. 
pont a) pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
/18.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/ 
/a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok/ 
 
„Előirányzat:  [5 000,0] 4 600,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/114. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (283. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 255. (283. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (114. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 666. (114. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím4.alc23.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 996. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 5. számú 
melléklet 18. pont b) pont módosítását javasolják: 
 
/18.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/ 
„b) Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 
Előirányzat: [600,0] 660,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/341. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 997. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont b) pont 
előirányzat módosítását javasolja: 
 
„b) Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 
Előirányzat: [600,0]660,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (341. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 458. (341. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 491. (341. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc18.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 998. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Tóth Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 5. számú 
melléklet 18. pont c) pont módosítását javasolják: 
 
/18.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/ 
/c) Teljesítmény motivációs pályázati alap/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„Előirányzat: [700,0] 1 000,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/342. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 999. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont c) pont 
előirányzat módosítását javasolja: 
 
/18.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/ 
/c) Teljesítmény motivációs pályázati alap/ 
 
„Előirányzat: [700,0] 1 000,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (342. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 418. (342. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1000. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. pont előirány-
zat módosítását javasolja: 
 
„19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 
 
Előirányzat:  [100,0]110,0 millió forint” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. 
jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1001. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 21. pont előirány-
zat módosítását javasolja: 
 
„21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1001. (493. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. 
sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Előirányzat: [100,0]110,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1002. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Tóth Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 5. számú 
melléklet 22. pont elhagyását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1003. (493. 
sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„[22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 
 
Előirányzat: 1 400,0 millió forint 2008. szeptember 1-jétől 
 
A támogatást az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok igé-
nyelhetik a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM 
rendelet 10-14/F. §-ban meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási in-
tézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerzett 
intézmények működtetéséhez, fejlesztéséhez. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésé-
nek részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter véleményének 
kikérésével, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008. 
március 15-éig rendeletet ad ki.]” 

 
 
 Indokolás a T/3860/343. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1003. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont elhagyását 
javasolja: 
 
„[22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 
 
Előirányzat: 1 400,0 millió forint 2008. szeptember 1-jétől 
 
A támogatást az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok igé-
nyelhetik a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM 
rendelet 10-14/F. §-ban meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási in-
tézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerzett 
intézmények működtetéséhez, fejlesztéséhez. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésé-
nek részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter véleményének 
kikérésével, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008. 
március 15-éig rendeletet ad ki.]” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (343. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1004. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Tóth Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 5. számú 
melléklet 22. pont módosítását javasolják: 
 
„22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 
 
Előirányzat: [1 400,0] 2 500,0 millió forint [2008. szeptember 1-jétől] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 
8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A támogatást az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok igényelhe-
tik a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-
14/F. §-ban meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a 
„Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerzett intézmények működte-
téséhez, fejlesztéséhez. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésé-
vel, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008. [március] február 
15-éig rendeletet ad ki.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/324. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1005. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. 
Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 5. 
számú melléklet 22. pont módosítását javasolják: 
 
„22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 
Előirányzat: [1 400,0] 4 200,0 millió forint [2008. szeptember 1-jétől] 
 
A támogatást az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok igényelhe-
tik a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-
14/F. §-ban meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a 
„Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerzett intézmények működte-
téséhez, fejlesztéséhez. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésé-
vel, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008. [március] február 
15-éig rendeletet ad ki.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/344. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1006. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont módosítását 
javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43. (324. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 704. (324. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (344. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 171. (344. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.3.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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„22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 
Előirányzat: [1 400,0]3 500,0 millió forint [2008. szeptember 1-jétől] 
 
A támogatást az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok igényelhe-
tik [a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rende-
let 10-14/F. §-ban meghatározott eljárásban] a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szó-
ló 2005. évi CLIII. törvény 103. §-a alapján minősített - a „Minősített alapfokú művészetoktatási in-
tézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerzett - 
vagy a minősítési eljáráson önhibáján kívül még át nem esett  intézmények működtetéséhez, fejleszté-
séhez. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésé-
vel, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008.[ március] február 
15-éig rendeletet ad ki.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/369. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1007. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 23. pont előirány-
zat módosítását javasolja: 
 
„23. A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi bu-
szok beszerzése 
 
Előirányzat: [3 500,0]5 000,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55. (369. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 710. (369. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1008. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 5. számú 
melléklet 25. pont módosítását javasolják: 
 
„25. Nyári gyermekétkeztetés 
Előirányzat: [1 200,0]2 500,0 millió forint 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1009. (493. sz. jav. - 5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/366. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1009. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 25. pont előirány-
zat módosítását javasolja: 
 
„25. Nyári gyermekétkeztetés 
 
Előirányzat: [1 200,0]1 320,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (366. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 122. (366. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 182. (366. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1010. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. 
Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 5. 
számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 26. pont  felvételével: 
 
„ 26. Óvodai férőhelybővítés 
Előirányzat : 8 000,0 millió forint 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha óvodát tartanak fenn, feltéve, hogy a 2007. december 31-ig 
valamennyi férőhelyet betöltötte, és az ezután jelentkező azon gyermekek száma, akiknek a felvételét 
az óvodának kötelezően biztosítania kell, meghaladja a férőhelyek 10 %-át, de legalább a 15 főt. A 
támogatás során előnyben részesülnek a 3000 fő és az alatti lakosságú településen működő óvodákat. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabálya-
iról a z 
oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési 
miniszter véleményének kikérésével – 2008 . február 15-éig rendeletet ad ki.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőr-

zését szolgáló kiegészítő támogatások 

 1011. Dr. Ipkovich György és Balogh József képviselők  a törvényjavaslat 6. számú mel-
léklet 2. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
 
„2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrende-
zésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra 
igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára. 
Előirányzat: [300] 250 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

7. számú melléklet: A helyi önkormányzatok színházi támogatása 

 1012. Dr. Gyimesi Endre képviselő  a törvényjavaslat 7. számú melléklet módosítását ja-
vasolja: 
 
„7. számú melléklet a 2007. évi …. törvényhez 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (367. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 174. (367. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.3.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.cím), 58. (212. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.7.cím), 725. (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím50.alc2.jcs), 1017. (212. sz. jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglal-
takkal. 
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A helyi önkormányzatok színházi támogatása 

 
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 815,0 millió forint. 
Ebből: 
 
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 9 479,7 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan ját-
szó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság 
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében kü-
lön 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., Rad-
nóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszín-
ház) 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 
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)* 69,8 
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 260,8 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház) 256,6 
Összesen: 9 479,7 
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b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [387,3] 392,6 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan ját-
szó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság 
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében kü-
lön 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 
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]50,0 
Összesen: [387,3]392,6 
 
  
c) Színházak pályázati támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 943,0 millió forint 
 
E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján a helyi önkormányzat-
ok által fenntartott – az a) és b) pontban nem szereplő – színházak, illetve az általuk támogatott sza-
badtéri színpadok, nemzetiségi színházak, valamint színházi vállalkozások és alternatív műhelyek igé-
nyelhetik. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a következő: 
millió forint 
Színházak pályázati támogatása 
Szabadtéri színházak 290,0 
Nemzetiségi színházak** 102,0 
Független színházi műhelyek, kiemelt független színházi műhelyek, vállalkozói színházak 269,0 
Független tánc- és mozgásszínházi műhelyek, kiemelt független tánc- és mozgásszínházi műhelyek
 145,0 
Független színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek 137,0 
Összesen: 943,0 
Az elosztásról – az oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázat alapján – kuratórium dönt. A tá-
mogatás az önkormányzatot illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/445. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59. (445. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 91. (445. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1013. Dr. Gyimesi Endre képviselő  a törvényjavaslat 7. számú melléklet módosítását ja-
vasolja: 
 
„7. számú melléklet a 2007. évi …. törvényhez 
 

A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
 
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 843,4 millió forint. 
Ebből: 
 
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [9 479,7]9 513,1 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan ját-
szó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság 
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében kü-
lön 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., Rad-
nóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszín-
ház) 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 
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 
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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)* 69,8 
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 260,8 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház) [256,6]290,0 
Összesen: [9 479,7]9 513,1 
 
b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 387,3 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan ját-
szó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság 
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében kü-
lön 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 
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 
 
  
c) Színházak pályázati támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 943,0 millió forint 
 
E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján a helyi önkormányzat-
ok által fenntartott – az a) és b) pontban nem szereplő – színházak, illetve az általuk támogatott sza-
badtéri színpadok, nemzetiségi színházak, valamint színházi vállalkozások és alternatív műhelyek igé-
nyelhetik. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a következő: 
millió forint 
Színházak pályázati támogatása 
Szabadtéri színházak 290,0 
Nemzetiségi színházak** 102,0 
Független színházi műhelyek, kiemelt független színházi műhelyek, vállalkozói színházak 269,0 
Független tánc- és mozgásszínházi műhelyek, kiemelt független tánc- és mozgásszínházi műhelyek
 145,0 
Független színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek 137,0 
Összesen: 943,0 
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Az elosztásról – az oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázat alapján – kuratórium dönt. A tá-
mogatás az önkormányzatot illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/447. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1014. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 7. számú melléklet 
módosítását javasolják: 
 
„7. számú melléklet a 2007. évi …. törvényhez 
 

A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
 
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 815,0 millió forint. 
Ebből: 
 
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [9 479,7] 9 532,9 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan ját-
szó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság 
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében kü-
lön 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., Rad-
nóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszín-
ház) 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 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 299,8 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (447. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 92. (447. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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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)* 69,8 
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 260,8 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház) 256,6 
Összesen: 9 479,7 
 
b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [387,3] 392,3 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan ját-
szó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság 
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében kü-
lön 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] 60,0 
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” 

 
 
 Indokolás a T/3860/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (461. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 95. (461. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1015. Halász János és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 7. számú melléklet 
módosítását javasolják: 
 
„7. számú melléklet a 2007. évi …. törvényhez 
 

A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
 
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 859,9 millió forint. 
Ebből: 
 
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [9 479,7] 9 519,6 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan ját-
szó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság 
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében kü-
lön 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., Rad-
nóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszín-
ház) 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]500,0 
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 
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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)* 69,8 
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 260,8 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház) 256,6 
Összesen: 9 479,7” 

 
 
 Indokolás a T/3860/462. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, a Költség-
vetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 1016. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr. 
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor, Vincze László és Bíró Ildikó képvi-
selők  a törvényjavaslat 7. számú melléklet módosítását javasolják: 
 
„7. számú melléklet a 2007. évi …. Törvényhez 
 

A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
 
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 11 810,0 millió forint. 
Ebből: 
 
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: [9 479,7] millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan ját-
szó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság 
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében kü-
lön 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] 300,0 
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) [59,9] 65,0 
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház 
Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Rad-
nóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszín-
ház) [3 713,7] 4 031,5 
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata 
(Komédium Színház Kht.) [28,8] 30,0 
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) [200,4] 210,0 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (462. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 96. (462. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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(A FENYÁR Kht. Piccolo Színháza) [43,5] 45,0 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) [460,1] 500,0 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) [101,1] 110,0 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Győri Balett) [554,4] 600,0 
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) [246,8] 300,0 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) [299,8] 330,0 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Katona József Színház) [262,8] 290,0 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) [389,0] 430,0 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház) [404,2] 440,0 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) [254,6] 270 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
(Móricz Zsigmond Színház) [262,7] 280,0 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) [590,7] 650,0 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Vörösmarty Színház) [284,0] 310,0 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) [317,6] 350,0 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) [145,5] 160,0 
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn)* [69,8] 75,0 
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) [260,8] 290,0 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház) [256,6] 290,0 
Összesen: 9 479,7 
 
* Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a Németek 
Magyarországi Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási előirányzat időará-
nyos része átcsoportosul az I. Országgyűlés fejezet 16. Országos kisebbségi önkormányzatok támoga-
tása cím 4. Németek Magyarországi Országos Önkormányzata alcím előirányzatba. 
 
b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: 387,3 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan ját-
szó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság 
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében kü-
lön 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] 28,0 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) [55,0] 60,0 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) [35,8] 39,0 
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) [31,4] 35,0 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) [42,2] 47,0 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Csodamalom Bábszínház) [33,1] 36,0 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) [27,4] 30,0 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) [25,5] 28,0 
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) [35,0] 38,5 
Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) [31,9] 35,0 
Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) [44,7] 50,0 
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Összesen: 387,3 
 
c) Színházak pályázati támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [943,0] 1 027,0 millió forint 
 
E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján a helyi önkormányzat-
ok által fenntartott – az a) és b) pontban nem szereplő – színházak, illetve az általuk támogatott sza-
badtéri színpadok, nemzetiségi színházak, valamint színházi vállalkozások és alternatív műhelyek igé-
nyelhetik. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a következő: 
millió forint 
Színházak pályázati támogatása 
Szabadtéri színházak [290,0] 320,0 
Nemzetiségi színházak** [102,0] 110,0 
Független színházi műhelyek, kiemelt független színházi műhelyek, vállalkozói színházak
 [269,0] 300,0 
Független tánc- és mozgásszínházi műhelyek, kiemelt független tánc- és mozgásszínházi műhelyek
 [145,0] 160,0   
Független színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek 137,0 
Összesen: 943,0 
 
Az elosztásról – az oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázat alapján – kuratórium dönt. A tá-
mogatás az önkormányzatot illeti meg. 

 
 
 Indokolás a T/3860/479. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1017. Dr. Ipkovich György és Balogh József képviselők  a törvényjavaslat 7. számú mel-
léklet a) pont módosítását javasolják: 
 
 
„A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 910,0 millió forint. 
Ebből: 
 
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: [9 479,7] 9 579,7 millió forint 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan ját-
szó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság 
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében kü-
lön 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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (479. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 383. (479. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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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., Rad-
nóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszín-
ház) 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 
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 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház)~100,0 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 145,5 
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn)* 69,8 
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 260,8 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház) 256,6 
Összesen: 9 479,7 
 
* Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a Németek 
Magyarországi Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási előirányzat időará-
nyos része átcsoportosul az I. Országgyűlés fejezet 16. Országos kisebbségi önkormányzatok támoga-
tása cím 4. Németek Magyarországi Országos Önkormányzata alcím előirányzatba.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.cím), 58. (212. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.7.cím), 725. (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím50.alc2.jcs), 1011. (212. sz. jav. - 6.mell.2.előir.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1018. Dr. Lukács Tamás képviselő  a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont módosí-
tását javasolja: 
 
„A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 863,2 millió forint. 
Ebből: 
 
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: [9 479,7] 9 532,9 millió forint 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan ját-
szó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság 
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében kü-
lön 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., Rad-
nóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszín-
ház) 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]300,0 
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)* 69,8 
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 260,8 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház) 256,6 
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Összesen: 9 479,7 
 
* Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a Németek 
Magyarországi Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási előirányzat időará-
nyos része átcsoportosul az I. Országgyűlés fejezet 16. Országos kisebbségi önkormányzatok támoga-
tása cím 4. Németek Magyarországi Országos Önkormányzata alcím előirányzatba.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású 

támogatásai 

 1019. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont mó-
dosítását javasolja: 
 
„1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támo-
gatása 
ELŐIRÁNYZAT: [1 717,8]1 889,6 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [11 700]12 870,0 forint/fő/év 
„ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (448. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 93. (448. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1020. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. 
Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet I. rész 1. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/ 
/1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támoga-
tása/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. 
(493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. 
jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. 
- 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„ELŐIRÁNYZAT: [1 717,8] 1 889,6 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1021. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. 
Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet I. rész 1. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/ 
/1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támoga-
tása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [11 700] 12 870,0 forint/fő/év” 

 
 
 Indokolás a T/3860/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1022. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont mó-
dosítását javasolja: 
 
„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
ELŐIRÁNYZAT: [1 000,0]1 100,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (327. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 339. (327. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 760. (327. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), 1021. (327. sz. jav. - 8.mell.I.1.fajl.), pontja-
iban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (327. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 339. (327. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 760. (327. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), 1020. (327. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), pontja-
iban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1023. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. 
Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet I. rész 2. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/ 
/2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. 
(493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. 
jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. 
- 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - 547

„ELŐIRÁNYZAT: [1 000,0] 1 100,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/326. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1024. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont mó-
dosítását javasolja: 
 
„3. Pedagógiai szakszolgálat 
ELŐIRÁNYZAT: [3 576,1]3 933,7 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 020 000]1 122 000 forint/fő/év” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (326. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 757. (326. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1025. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. 
Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet I. rész 3. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/ 
/3. Pedagógiai szakszolgálat/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1027. (493. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. 
(493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. 
jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. 
- 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„ELŐIRÁNYZAT: [3 576,1] 3933,7millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1026. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. 
Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet I. rész 3. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/ 
/3. Pedagógiai szakszolgálat/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 020 000] 1 122 000 forint/fő/év” 

 
 
 Indokolás a T/3860/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1027. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 1. pont elői-
rányzat módosítását javasolja: 
 
„1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
ELŐIRÁNYZAT: [87 759,0]91 708,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (332. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 116. (332. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1026. (332. sz. jav. - 8.mell.I.3.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (332. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 116. (332. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1025. (332. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1028. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 3. pont elői-
rányzat módosítását javasolja: 
 
„3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [335,9]350,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1028. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1029. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész előirányzat 
módosítását javasolja: 
 
„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
ELŐIRÁNYZAT: [35 504,1]36 000,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1030. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevé-
tel feltételei 1. pont a) pont módosítását javasolja: 
 
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 920 172]4 312 189 forint/fő 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1031. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevé-
tel feltételei 1. pont b) pont módosítását javasolja: 
 
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 122 775]5 624 952 forint/fő 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1031. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1032. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevé-
tel feltételei 1. pont c) pont módosítását javasolja: 
 
c) Illetménykiegészítéshez 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [91 000]100 100 forint/fő 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1033. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont a) pont módosítását javasolja: 
 
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 717]5 188 forint/m2 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1033. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1034. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont b) pont módosítását javasolja: 
 
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [115]126 forint/km 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1034. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1035. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont c) pont módosítását javasolja: 
 
c) A különleges tűzoltó járművek, speciális és egyedi eszközök kötelező évi rendszeres felülvizsgála-
tához és műszaki vizsgájához 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000]550 000 forint/db 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1036. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont d) pont módosítását javasolja: 
 
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1036. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [57 800 000]63 580 000 forint 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1037. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont e) pont módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1037. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság intézmé-
nyi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000]550 000 forint/fő 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 1038. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész előirányzat 
módosítását javasolja: 
 
IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
ELŐIRÁNYZAT: [19 600,0]21 560,0 millió forint 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1039. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 1039. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 1. pont módosítását javasolja: 
 
„2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei 
2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [200]240 forint/fő, 
+ [1 000 000]1 200 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
+ [700 000]840 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település, 
+ [100 000]120 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 
de legalább [20 000 000]22 000 000 forint, és legfeljebb [45 000 000]49 500 000 forint 
társulásonként.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1043. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 
1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1040. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Má-
riusz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 8. számú 
melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont módosítását javasolják: 
 
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/ 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
„a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 110 000  forint/fő/év 
–2008. évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
–2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 88 000 forint/fő/év 
–2008. évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
–2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegé-
szítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó 
gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint: 
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akik-
nek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye 
stb.) szerinti településen van. [A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok terüle-
tén működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 60 %-ának meg-
felelő támogatás vehető igénybe.] 
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) 
rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igény-
be. [A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő intézmények 
székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 
gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 30 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe.] E 
támogatás legfeljebb az aa) pont szerint bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek után 
igényelhető. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhe-
lyén lakónak minősülnek.” 
 
 Indokolás a T/3860/328. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1041. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 8. számú 
melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont módosítását javasolják: 
 
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
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/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/ 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
„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] 44 000 forint/fő/év 
–2008. évben  [időarányosan 4] 12 hónapra, 
–2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerin-
ti feltételeket teljesítő – azon [egységes] iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igé-
nyelhető, melynek az intézmény székhelyétől különböző településen tagintézménye működik. Ameny-
nyiben az [egységes] iskol[a része]ában folyik szakiskola oktatás is, úgy a szakiskola 9–10. évfolyam-
ára, továbbá a szakképzés elméleti képzésére bejáró tanulók után vehető igénybe támogatás. Támoga-
tás szempontjából bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek hiányában tartózko-
dási helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van. E támogatás a külterületen lakó 
gyermekek, tanulók után nem vehető igénybe.” 
 
 Indokolás a T/3860/329. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1042. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Tóth Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 8. számú 
melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont módosítását javasolják: 
 
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/ 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 88 000 forint/fő/év 
–2008. évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
–2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
 Indokolás a T/3860/330. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1043. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont a) pont módosítását javasolja: 
 
„a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000]110 000 forint/fő/év 
– 2008. évben [időarányosan 4]12 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
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Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000]88 000 forint/fő/év 
– 2008. évben [időarányosan 4]12 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegé-
szítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó 
gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint: 
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akik-
nek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye 
stb.) szerinti településen van. [A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok terüle-
tén működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 60 %-ának meg-
felelő támogatás vehető igénybe.] 
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) 
rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igény-
be. [A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő intézmények 
székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 
gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 30 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe.] E 
támogatás legfeljebb az aa) pont szerint bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek után 
igényelhető. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhe-
lyén lakónak minősülnek.” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1044. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont b) pont módosítását javasolja: 
 
„b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000]88 000 forint/fő/év 
– 2008. évben [időarányosan 4]12 hónapra, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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– 2009. évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1045. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont c) pont módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1045. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„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]44 000 forint/fő/év 
– 2008. évben [időarányosan 4]12 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerin-
ti feltételeket teljesítő – azon [egységes] iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igé-
nyelhető, melynek az intézmény székhelyétől különböző településen tagintézménye működik. Ameny-
nyiben az [egységes ]iskol[a része]ában folyik szakiskola oktatás is, úgy a szakiskola 9–10. évfolyam-
ára, továbbá a szakképzés elméleti képzésére bejáró tanulók után vehető igénybe támogatás. Támoga-
tás szempontjából bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek hiányában tartózko-
dási helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van. E támogatás a külterületen lakó 
gyermekek, tanulók után nem vehető igénybe.” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1047. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1046. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Má-
riusz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 8. számú 
melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont d) pont módosítását javasolják: 
 
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/ 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„d) Tagintézményi támogatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000] 77 000 forint/fő/év 
– 2008. évben [időarányosan 4] 12 hónapra,  
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – szék-
helyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó 
gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő 
szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. [A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – in-
tézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfo-
lyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intéz-
ményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – in-
tézmény új tagintézménynek tekintendő.]” 
 
 Indokolás a T/3860/333. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1047. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont d) pont módosítását javasolja: 
 
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/ 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„d) Tagintézményi támogatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000] 77 000 forint/fő/év 
– 2008. évben [időarányosan 4] 12 hónapra,  
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – szék-
helyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó 
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gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő 
szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. [A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – in-
tézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfo-
lyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intéz-
ményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – in-
tézmény új tagintézménynek tekintendő.]” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 1048. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 8. számú 
melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont e) pont módosítását javasolják: 
 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei 
2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 
  
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 33 000 forint/fő/év 
– 2008. évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhe-
lyétől 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 a tagintézmény legfeljebb 1-6. 
évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott in-
tézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – 
intézmény új tagintézménynek tekintendő.]” 
 
 Indokolás a T/3860/325. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1049. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont e) pont módosítását javasolja: 
 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei 
2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 
  
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 33 000 forint/fő/év 
– 2008. évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhe-
lyétől 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 a tagintézmény legfeljebb 1-6. 
évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott in-
tézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – 
intézmény új tagintézménynek tekintendő.]” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1050. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 8. számú 
melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 2. pont fajlagos összeg módosítását java-
solják: 
 
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1051. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/ 
/2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat/ 
„Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; 
logopédiai ellátás; gyógytestnevelés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [11 000] 12 100 forint/fő/év 
–2008. évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
–2009. évben időarányosan 8 hónapra.” 
 
 Indokolás a T/3860/331. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1051. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 2. pont 2. pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/ 
/2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat/ 
 
„Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 000]2 200 forint/fő/év 
– 2008. évben [időarányosan 4]12 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; 
logopédiai ellátás; gyógytestnevelés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [11 000] 12 100 forint/fő/év 
–2008. évben [időarányosan 4] 12 hónapra, 
–2009. évben időarányosan 8 hónapra.” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1052. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 3. pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [210 000]231 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1052. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [190 000]209 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1053. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 4. pont igénybevétel feltételei a) pont módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„a) Szociális étkeztetés 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [6 500]7 150 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 500]4 950 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1054. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 1054. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 4. pont igénybevétel feltételei b) pont módosítását javasolja: 
 
„b) Családsegítés 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [320]352 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [300]330 forint/fő 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [250]275 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1055. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 4. pont igénybevétel feltételei c) pont módosítását javasolja: 
 
„c) Házi segítségnyújtás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [55 000]60 500 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [48 000]52 800 forint/fő 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [35 000]38 500 forint/fő” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1056. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 4. pont igénybevétel feltételei d) pont módosítását javasolja: 
 
„d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [26 000]28 600 forint/fő 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 000]24 200 forint/fő 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [11 000]12 100 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 1057. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 4. pont igénybevétel feltételei e) pont módosítását javasolja: 
 
„e) Közösségi ellátások 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 300 000]2 435 700 forint/szolgálat 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 000 000]2 200 000 forint/szolgálat 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 000 000]1 100 000 forint/szolgálat” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1058. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1058. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 4. pont igénybevétel feltételei f) pont módosítását javasolja: 
 
„f) Támogató szolgálat 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 500 000]3 657 500 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]1 650 000 forint/szolgálat „ 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1059. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 4. pont igénybevétel feltételei g) pont módosítását javasolja: 
 
„g) Nappali ellátás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [90 000] 99 000 forint/fő 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1059. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [64 000]70 400 forint/fő 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000]33 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 1060. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 5. pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási  feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [550 000]605 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000]550 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1061. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1061. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 6. pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
„2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200]1 350 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 050]1 150 forint/fő 
 
A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500]550 forint/fő” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1062. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1062. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 7. pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása/ 
2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 300 000]1 430 000 forint/könyvtári szolgáltató hely” 
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 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1063. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevé-
tel feltételei 2. pont 8. pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása/ 
2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1063. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [90 000]99 000 forint/költségvetési szervek száma alapján számított mutató-
szám” 

 
 
 Indokolás a T/3860/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím), 56. (493. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 65. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), 868. (493. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 869. (493. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
870. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 871. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 872. (493. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 873. (493. 
sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 874. (493. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 875. (493. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 876. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)ba)fajl.), 877. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 878. (493. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 879. (493. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bd)fajl.), 880. (493. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 881. (493. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 882. (493. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 
883. (493. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.), 884. (493. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 885. (493. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 886. (493. sz. jav. - 
3.mell.8.fajl.), 887. (493. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888. (493. sz. jav. - 3.mell.10.a)fajl.), 889. (493. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), 890. 
(493. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891. (493. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 892. (493. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 893. (493. sz. jav. - 
3.mell.11.h)fajl.), 894. (493. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 895. (493. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 896. (493. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.), 
897. (493. sz. jav. - 3.mell.11.l)fajl.), 898. (493. sz. jav. - 3.mell.11.m)fajl.), 899. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)), 900. (493. sz. jav. - 
3.mell.12.a)ab)), 901. (493. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 902. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)), 903. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 
904. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)), 905. (493. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 907. (493. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), 908. (493. 
sz. jav. - 3.mell.13.fajl.), 909. (493. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 910. (493. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 911. (493. sz. jav. - 
3.mell.14.c)fajl.), 915. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921. (493. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924. 
(493. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930. (493. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936. (493. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 939. (493. sz. jav. - 3.mell.16.5.fajl.), 943. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 
946. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 951. (493. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 955. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 7.), 959. (493. sz. jav. - 
3.mell.16.új 8.), 963. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 9.), 965. (493. sz. jav. - 3.mell.16.új 10.), 967. (493. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)), 968. 
(493. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)), 969. (493. sz. jav. - 3.mell.17.2.a)), 971. (493. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 976. (493. sz. jav. - 
3.mell.kieg.10.f)), 977. (493. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 978. (493. sz. jav. - 5.mell.2.előir.), 981. (493. sz. jav. - 5.mell.6.előir.), 
982. (493. sz. jav. - 5.mell.7.előir.), 986. (493. sz. jav. - 5.mell.8.előir.), 987. (493. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 988. (493. sz. jav. - 
5.mell.13.előir.), 990. (493. sz. jav. - 5.mell.15.előir.), 992. (493. sz. jav. - 5.mell.16.előir.), 993. (493. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 
997. (493. sz. jav. - 5.mell.18.b)előir.), 999. (493. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1000. (493. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 1001. (493. 
sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 1003. (493. sz. jav. - 5.mell.22.), 1007. (493. sz. jav. - 5.mell.23.előir.), 1009. (493. sz. jav. - 
5.mell.25.előir.), 1019. (493. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022. (493. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024. (493. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027. (493. 
sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 1028. (493. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029. (493. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1030. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény1.a)), 1031. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)), 1032. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)), 1033. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.a)), 1034. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)), 1035. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)), 1036. (493. sz. jav. - 
8.mell.III.igény2.d)), 1037. (493. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.e)), 1038. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045. (493. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1051. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.fajl.), 1052. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058. (493. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.fajl.), 1061. 
(493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.fajl.), 1062. (493. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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9. számú melléklet: Az elkülönített állami pénzalapok kiadásai és bevételei 

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP fejezet 

 1064. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. Fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
  1  Aktív támogatások 
     1  Foglalkoztatási és képzési támogatások [55 853,8] 75 853,8 /+20000,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

12. számú melléklet: Az Egészségbiztosítási Alap előirányzatai 

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 

 1065. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [69 928,6] 73 428,6 /+3500,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot a törvényjavaslat szerkezetének megfelelően pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (494. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc), 183. (494. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 262. (494. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 358. (494. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 
386. (494. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 461. (494. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj47.jcs), 462. (494. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 785. (494. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (495. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1066. (495. sz. 
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 1067. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 1068. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 1069. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 1070. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 1071. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), 1072. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1066. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         2  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem[18 491,7] 19 391,7 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1067. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         3  Fogászati ellátás [21 776,1] 22 876,1 /+1100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (495. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1065. (495. sz. 
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 1067. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 1068. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 1069. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 1070. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 1071. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), 1072. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (495. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1065. (495. sz. 
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 1066. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 1068. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 1069. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 1070. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 1071. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), 1072. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1068. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 15. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         15  Mentés [21 401,5] 26 301,5 /+4900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1069. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 17. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         17  Laboratóriumi ellátás [20 615,4] 21 615,4 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (495. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1065. (495. sz. 
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 1066. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 1067. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 1069. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 1070. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 1071. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), 1072. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (495. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1065. (495. sz. 
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 1066. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 1067. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 1068. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 1070. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 1071. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), 1072. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1070. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás [531 511,8] 569 511,8 /+38000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1071. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. 
cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         1  Gyógyszertámogatás kiadásai [292 000,0] 310 000,0 /+18000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (495. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1065. (495. sz. 
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 1066. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 1067. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 1068. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 1069. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 1071. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), 1072. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (495. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1065. (495. sz. 
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 1066. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 1067. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 1068. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 1069. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 1070. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 1072. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 1072. Dr. Navracsics Tibor és a Fidesz képviselőcsoport tagjai, valamint Dr. Semjén 
Zsolt és a KDNP képviselőcsoport tagjai  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. 
cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         4  Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék [34 500,0] 39 500,0 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1073. Dr. Iván László, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, Borsos József, Cseresnyés Péter, Hirt 
Ferenc, Koszorús László, László Tamás, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Mátrai Márta, Soltész 
Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a tör-
vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 2. jogcím mó-
dosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      5  Gyógyászati segédeszköz támogatás 
         2  Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása [ 650,0] 950,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/263. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1074. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Nyul István, dr. Perjési Klára, dr. 
Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella és dr. Juhászné Lévai Katalin képviselők  a tör-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (495. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 1065. (495. sz. 
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 1066. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 1067. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 1068. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 1069. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 1070. (495. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 1071. (495. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605. (263. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 3. jogcím mó-
dosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      5  Gyógyászati segédeszköz támogatás 
         3  Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás [37 255,6] 39 255,6 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/271. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1075. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti 
Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, Hirt Ferenc, 
dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. 
Fejezet 2. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      5  Gyógyászati segédeszköz támogatás 
         3  Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás [37 255,6] 43 255,6 /+6000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/488. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1076. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Heintz 
Tamás, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  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 [17 493,6] 22 493,6 /+5000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [10 626,4] 13 426,4 /+2800,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 235. (271. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 478. (271. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 622. (271. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178. (488. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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             2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 361,8] 4 561,8 /+1200,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 982,8] 3 982,8 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1077. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Heintz 
Tamás, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. Fejezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     2  Igazgatási szervek [2 163,7] 3 163,7 /+1000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 300,4] 3 300,4 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (481. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 384. (481. sz. 
jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 1077. (481. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (481. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 384. (481. sz. 
jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 1076. (481. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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II. rész 
 
 
 
 A Házszabály 121. § (3) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt módosító javasla-
tokról az Országgyűlés a határozathozatal második szakaszában dönt: 
 
T/3860/2., /4., /8., /13., /16., /17., /32., /33., /34., /40., /41., /46., /47., /48., /53., /54., /55., /57., 
/58., /59., /60., /71., /72., /110., /115., /116., /130., /174., /198., /207., /230., /238., /239., /240., 
/241., /242., /243., /249., /274., /285., /286., /296., /297., /299., /300., /302., /304., /306., /307., 
/308., /312., /313., /314., /316., /319., /320., /321., /322., /368., /378., /384., /446., /449., /450., 
/465., /467., /497., /498., /499., /500.  
 
 
 
Budapest, 2007. november 8. 
 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának  Jogi és Tájékoztatási Főosztálya 
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