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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: 
Költségvetési 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 bizottság), Európai 
ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási 
bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági bizottság), 
Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és 
családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális 
és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi és határon túli magyarok 
bizottsága (a továbbiakban: Külügyi bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági 
bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Sport és turisztikai 
bizottsága (a továbbiakban: Sportbizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetéséről szóló T/3860. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott 
T/3860/503., /510., /511., /513., /514., /515., /516., /517., /518., /519., /520., /521., /522., /523., 
/524., /525., /526., /527., /528., /529., /530., /531., /532., /533., /534., /535., /536., /537., /539., 
/540., /541., /543., /544., /545., /546., /547., /549., /550., /554., /555., /556., /557., /558., /559., 
/560., /561., /562., /563., /564., /565., /566., /569., /570., /571., /572., /573., /574., /575., /576., 
/577., /578., /579., /580., /581., /582., /583., /584., /586., /588., /590., /591., /592., /593., /594., 
/595., /596., /597., /598., /599., /600., /601., /602., /603., /604., /605., /606., /607., /608., /609., 
/610., /611., /612., /613., /614., /615., /616. számú kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító javaslatok: T/3860/13. (Lukács Zoltán, Winkfein Csaba, Török Zsolt, dr. 
Szabóné Müller Timea, dr. Varga László és Halmai Gáborné) , /14. (Lukács Zoltán, Török Zsolt, 
dr. Szabóné Müller Timea, Winkfein Csaba, dr. Varga László és Halmai Gáborné) , /16. (Lukács 
Zoltán, Török Zsolt, dr. Szabóné Müller Timea, Winkfein Csaba, dr. Varga László és Halmai 
Gáborné) , /17. (Lukács Zoltán, Török Zsolt, dr. Szabóné Müller Timea, Winkfein Csaba és dr. 
Varga László) , /46. (Járvás István) , /68. (Szabó Lajos) , /69. (Szabó Lajos) , /70. (Szabó Lajos) , 
/107. (Török Zsolt és dr. Tóth István) , /108. (Török Zsolt, dr. Tóth István és Winkfein Csaba) , 
/109. (Török Zsolt, dr. Tóth István és Winkfein Csaba) , /111. (Dr. Simicskó István és Demeter 
Ervin) , /112. (Dr. Simicskó István és Demeter Ervin) , /113. (Dr. Simicskó István és Demeter 
Ervin) , /116. (Godó Lajos) , /199. (Török Zsolt) , /200. (Török Zsolt) , /201. (Laboda Gábor) , 
/213. (Fedor Vilmos és Bókay Endre) , /289. (Bebes István) , /501. (Török Zsolt, dr. Tóth István, 
Winkfein Csaba és Szabados Ákos) , /504. (Dr. Tóth István, Török Zsolt, Szabados Ákos és 
Winkfein Csaba) , /505. (Török Zsolt, dr. Tóth István, Winkfein Csaba és Szabados Ákos) , /506. 
(Török Zsolt, dr. Tóth István, Winkfein Csaba és Szabados Ákos) , /507. (Winkfein Csaba, Török 
Zsolt, dr. Tóth István és Szabados Ákos) , /509. (Török Zsolt, dr. Tóth István, Szabados Ákos és 
Winkfein Csaba) , /542. (Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, 
Révész Máriusz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Tóth Ferenc).  
 
A Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint az alábbi kapcsolódó módosító javaslat nem 
házszabályszerű: T/3860/585. (határidő után érkezett), ezt az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes 
elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti 
tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt 
állást. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a 
pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat 
minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, 
és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság 
megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
  
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. 
 
 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 

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

 
I. rész 
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 0/1. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 4. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék előirányzatból átcsoportosítson 
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 5. Központosított 
előirányzatok cím 5. számú mellékletben szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletki-
adások támogatása és 26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímekre, amennyiben e jog-
címeken rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/590. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 0/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 416,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 264,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság [7 443,9] 7 647,8 millió forintot, a Közleke-
désfejlesztési Koordinációs Központ [135,5] 191,1 millió forintot,  a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
237,2 millió forintot , a Magyar Vasúti Hivatal 8,7 millió forintot, Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatás-
hasznosítási Iroda 10,3 millió forintotköteles 2008. évben befizetni a bevételeiből a pénzügyminiszter által 
jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három ne-
gyedév vonatkozásában a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/4. (590. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 255/3. (590. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 1010/2. (590. sz. jav. - 5.mell.új26.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. 
sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 
1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 0/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 416,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 264,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 7 443,9 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 135,5 millió forintot[, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 237,2 millió fo-
rintot] köteles 2008. évben befizetni a bevételeiből a pénzügyminiszter által jóváhagyott ütemezési terv sze-
rint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a ne-
gyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/615. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 0/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A Nemzeti Hírközlési Hatóság [5 708,4] 5 963,4 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a köz-
ponti költségvetés javára – beleértve a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeket is –, február 20-
tól július 20-ig havonta 350,0 millió forintot, valamint augusztus 20-tól december 10-ig havonta [600,0] 
650,0 millió forintot, továbbá december 20-ig [608,4] 613,4 millió forintot.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/19. (615. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 867/4. (615. sz. 
jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/5. (591. sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. 
sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 
1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 0/5. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A Magyar Energia Hivatal [700,0] 735,2 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költ-
ségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed 
részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 0/6. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 11. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal [321,0] 361,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi 
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 
1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/6. (591. 
sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 
1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 0/7. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 11. § (5) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(5) A földhivatalok [2 096,7] 2 385,8 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a központi költség-
vetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed 
részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 
1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 0/8. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Rózsa, 
Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/3860/365. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai)  a törvényjavaslat 
12. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 129. §-ának (3) bekezdése 
szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva [119 000] 127 300 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők 
egy főre megállapított támogatási normatívája [1 116 000] 1 194 120 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban ré-
szesülők normatívája [340 000] 363 800 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája [116 500] 124 655 
Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája [60 000] 64 200 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a 
sport és kulturális tevékenység normatívája [11 900] 12 700 Ft/év.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 
1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/9. (546. sz. jav. - 12.§(3)), 0/10. (546. sz. jav. - 12.§(5)), 0/11. 
(546. sz. jav. - 12.§(6)), 183/2. (546. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 387/2. (546. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 646/1. (546. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), 665/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc1.jcs), 697/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 
820/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 0/9. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Rózsa, 
Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/3860/365. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai)  a törvényjavaslat 
12. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári 
munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye [416 500] 458 150 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 0/10. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Ró-
zsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/3860/365. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 12. § (5) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(5) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege [113 200] 121 124 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 0/11. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Ró-
zsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/3860/365. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 12. § (6) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
„[(6) A képzési hozzájárulást, amely a felsőoktatási intézmény bevételét képezi, 2008-ra úgy kell meg-
tervezni, és 2009-ben e bevételről úgy kell elszámolni, hogy a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett 
hallgatók számából le kell vonni – a fizetésre kötelezettek tizenöt százalékát kitevő – mentességben ré-
szesülőket, és a fennmaradt létszámot kell beszorozni az irányadó – a hallgató által befizetett – képzési 
hozzájárulás összegével.]” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/8. (546. sz. jav. - 12.§(1)), 0/10. (546. sz. jav. - 12.§(5)), 0/11. 
(546. sz. jav. - 12.§(6)), 183/2. (546. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 387/2. (546. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 646/1. (546. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), 665/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc1.jcs), 697/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 
820/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/8. (546. sz. jav. - 12.§(1)), 0/9. (546. sz. jav. - 12.§(3)), 0/11. (546. 
sz. jav. - 12.§(6)), 183/2. (546. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 387/2. (546. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 646/1. (546. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.2.cím), 665/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc1.jcs), 697/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 820/1. 
(546. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 4/1. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/3860/229. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 4., 68. és 295. pontjai)  a törvényjavaslat 31. § (19) bekezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(19) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a to-
vábbiakban: Tüo. tv.) alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat 
a köztestületi önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támo-
gatást a Tüo. tv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében a XI. Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 22. Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása alcím-
ének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:/ 
 
„b) valamennyi önkéntes köztestületi tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, [7,0]8,0 
millió forint alaptámogatásra jogosult; 
 
c) a b) pont szerinti felosztott támogatás után megmaradó előirányzat [az önkéntes köztestületi tűzoltóság-
ok területén élő és ott állandó lakhellyel rendelkező lakosság – a tárgyévet megelőző január 1-jei – 
száma arányában]a 31/2007. (X. 25.) ÖTM rendeletben előírt veszélyeztetettség alapjánkerül felosztásra.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/569. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 4/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 31. § (19) bekezdés b) pont módosítását javasol-
ja: 
 
/(19) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a to-
vábbiakban: Tüo. tv.) alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat 
a köztestületi önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támo-
gatást a Tüo. tv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében a XI. Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 22. Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása alcím-
ének 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;” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/8. (546. sz. jav. - 12.§(1)), 0/9. (546. sz. jav. - 12.§(3)), 0/10. (546. 
sz. jav. - 12.§(5)), 183/2. (546. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 387/2. (546. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 646/1. (546. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.2.cím), 665/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc1.jcs), 697/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 820/1. 
(546. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/2. (569. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 296/1. (569. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/593. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 4/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 31. § (19) bekezdés c) pont módosítását javasol-
ja: 
 
/(19) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a to-
vábbiakban: Tüo. tv.) alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat 
a köztestületi önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támo-
gatást a Tüo. tv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében a XI. Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 22. Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása alcím-
ének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:/ 
 
„c) a b) pont szerinti felosztott támogatás után megmaradó előirányzat [az önkéntes köztestületi tűzoltó-
ságok területén élő és ott állandó lakhellyel rendelkező lakosság – a tárgyévet megelőző január 1-jei – 
száma arányában] a 31/2007. (X.25.) ÖTM rendeletben előírt veszélyeztetettség alapján kerül felosztásra.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/593. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 4/6. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Rózsa, 
Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 
873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 
892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 
915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 
971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 
1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 
1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 
1061., 1062. és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék 
számítási alapja 2008. évben [19 600] 21 600 forint.” 
 
 Indokolás a T/3860/547. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 4/7. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (593. sz. jav. - 31.§(19)c)), 56/5. (593. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 296/2. (593. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), 993/1. (593. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (593. sz. jav. - 31.§(19)b)), 56/5. (593. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 296/2. (593. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), 993/1. (593. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó il-
letmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat 
garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2008. évre e törvény 17. számú melléklete tartal-
mazza; 
 
b) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2008. évben 19 600 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/595. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 4/8. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Rózsa, 
Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 
1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  a törvényjavaslat 60. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A Közokt. tv. 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-
kiegészítés számítási alapja 2008. évben [5 250] 5 760 forint/fő/hónap.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/554. számon. 

A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 4/10. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 
874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 
918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 
976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 
1062. és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 61. § módosítását javasolják: 
 
„61.§ A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 22. § (1) bekezdése alapján a 
fogyatékkal élő felnőttek általános, nyelvi és szakmai képzéséhez nyújtható normatív támogatás mértéke 
2008. évben [780] 1560 forint/fő/óra.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1077/3. (595. sz. jav. - új 17. mell.), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk. 
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 Indokolás a T/3860/550. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 4/12. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 96. §  
felvételével: 
 
„96. § Az Országgyűlés elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létre-
hozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatá-
rozott beruházáshoz kapcsolódó, 2008. év folyamán esedékes kölcsöntartozások 50%-át, azaz 130 725 784  
forintot. Az elengedett összegek 2008 májusában: Várpalota: 35 098 249 forint, Berhida: 5 000 631 forint, 
Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 109 583 forint, Ősi: 4 961 426 forint, Tés: 1 592 555 forint, Balatonal-
mádi: 9 388 680 forint, illetve 2008. novemberében: Várpalota: 36 326 688 forint, Berhida: 5 175 653 forint, 
Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 218 419 forint, Ősi: 5 135 076 forint, Tés: 1 648 295 forint, Balatonal-
mádi: 9 717 283 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/614. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 

 4/13. Dr. Tóth István, Török Zsolt, Winkfein Csaba és Szabados Ákos képviselők - kapcsolód-
va a T/3860/200. számon benyújtott módosító javaslatukhoz ()  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  1  Országgyűlés Hivatala 
     1  Országgyűlés hivatali szervei [15 263,1] 15 283,1 /+20,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [8 749,9] 8 764,9 /+15,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 225,3] 2 230,3 /+5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/503. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 358/1. (550. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 829/1. (550. sz. 
jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím18.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/18. (614. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 820/7. (614. sz. 
jav. - 1.mell.XXII.fej.32.címúj2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 255/1. (503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 4/14. A Költségvetési bizottság  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] 15 268,1 /+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [8 749,9] 8 753,7 /+3,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 225,3] 2 226,5 /+1,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/612. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 4/15. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 4. cím kiegészíté-
sét javasolja a következő új 4. alcím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     4  A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma  65,0 /+65,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  28,0 /+28,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  37,0 /+37,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/612. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 4/16. Pettkó András képviselő - kapcsolódva a T/3860/11. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 188. és 835. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 7. cím kiegé-
szítését javasolja a következő új 3. alcím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  7  Pártok támogatása 
     3 Politikai Ifjúsági szervezetek  150,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/15. (612. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.címúj4.alc), 254/16. (612. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/14. (612. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 254/16. (612. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/6. (574. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/574. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 7/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 10. cím 2. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10  Magyar Rádió támogatása 
     2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására [ 700,0] 900,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/610. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 20/1. A Költségvetési bizottság  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] 2 363,0 /+130,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/616. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 20/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 2. alcím 
módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     2  A határon túli magyar sajtó hírellátására [ 50,0] 80,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/616. számon. 
A módosító javaslatot: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/14. (610. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/2. (616. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14.cím2.alc), 254/20. (616. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/1. (616. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14.cím1.alc), 254/20. (616. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 33/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 17. cím kiegészí-
tését javasolja a következő új 8. alcím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  17  Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 
     8  Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása  7,0
 /+7,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/609. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 33/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 17. cím kiegészí-
tését javasolja a következő új 13. alcím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  17  Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 
     13  Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása  8,0
 /+8,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/609. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 

JÖVEDELEMADÓJA fejezet 

 34/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   1  A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó[113 060,0] 114 
215,8 /+1155,8 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/2. (609. sz. jav. - 1.mell.I.fej.17.címúj13.alc), 254/13. (609. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/1. (609. sz. jav. - 1.mell.I.fej.17.címúj 8.alc), 254/13. (609. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 34/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím módosí-
tását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   2  A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése [12 360,7] 12 256,6 /-
104,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 34/3. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése[107 128,6]117 128,6
 /+10000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 34/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése[107 128,6]108 379,3
 /+1250,7 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 35/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 
1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok feladatai [20 950,1] 21 950,1 /+1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok feladatai [20 950,1] 20 842,6 /-107,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/3. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 35/3. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 
1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     2  Körzeti igazgatás [11 121,2] 11 621,2 /+500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 2. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     2  Körzeti igazgatás [11 121,2] 10 946,9 /-174,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 35/5. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 
1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 3. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     3  Körjegyzőség működése [5 619,0] 6 119,0 /+500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35/6. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 3. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     3  Körjegyzőség működése [5 619,0] 6 182,3 /+563,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 35/7. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 
1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 4. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     4  Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai [2 877,1] 3 077,1 /+200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - - 26 -

 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35/8. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 4. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     4  Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai [2 877,1] 2 861,6 /-15,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 35/9. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 5. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     5  Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok [1 149,0] 1 148,9 /-0,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 35/10. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 6. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     6  Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása[ 171,3] 162,8 /-8,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 35/11. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     7  A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gon-
dokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai [5 512,1] 6 012,1 /+500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35/12. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 7. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     7  A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gon-
dokkal küzdő települési önkormányzatok 
 feladatai [5 512,1] 5 510,0 /-2,1 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 35/13. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 8. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     8  Üdülőhelyi feladatok [8 293,6] 8 957,8 /+664,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 35/14. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/13. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/15. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     9  Pénzbeli szociális juttatások [68 774,6] 71 774,6 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35/15. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 9. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     9  Pénzbeli szociális juttatások [68 774,6] 67 618,8 /-1155,8 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/16. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 35/16. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 10. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     10  Közművelődési és közgyűjteményi feladatok [17 203,3] 18 203,3 /+1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35/17. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 
880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 
899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 
936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 
987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 
1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 
1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 10. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     10  Közművelődési és közgyűjteményi feladatok [17 203,3] 18 203,3 /+1000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/18. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 

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 Költségvetési bi-
zottság nyújthat be módosító javaslatot. 
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Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat házszabályszerű, 

 
 
 Indokolás a T/3860/565. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35/18. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[44 969,0] 47 469,0 /+2500,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 889/1. (565. sz. jav. - 3.mell.10.b)fajl.), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35/19. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. al-
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[44 969,0] 44 642,8 /-326,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 36/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 
1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  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 intézményi ellátások[59 080,8]61 080,8
 /+2000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 36/3. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. 
- 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. 
(603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 
4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 36/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 
880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 
899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 
936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 
987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 
1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 
1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 12. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások[59 080,8]67 080,8
 /+8000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 40/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 

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 Költségvetési bi-
zottság nyújthat be módosító javaslatot. 
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Első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat házszabályszerű, 

 
 
 Indokolás a T/3860/564. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 36/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 12. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások[59 080,8]59 623,8
 /+543,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 40/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 
1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 898/2. (564. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/2. (564. sz. jav. - 
3.mell.12.b)), 907/1. (564. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 40/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [435 495,6] 458 595,6 /+23100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 40/2. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 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] 442 095,6 /+6600,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 67/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/545. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 40/3. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Ró-
zsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 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] 435 745,6 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/549. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 40/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [435 495,6] 432 011,6 /-3484,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/1. (545. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 387/1. (545. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 955/1. (545. sz. jav. - 3.mell.16.új7.), 1003/1. (545. sz. jav. - 5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/3. (549. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 971/1. (549. sz. 
jav. - 3.mell.17.3.), 976/1. (549. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 56/1. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  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] 107 912,9 /-1400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/545. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 56/2. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/3860/229. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 4., 68. és 295. pontjai)  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] 109 112,9 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/2. (545. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 387/1. (545. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 955/1. (545. sz. jav. - 3.mell.16.új7.), 1003/1. (545. sz. jav. - 5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/569. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 56/3. Az Önkormányzati bizottság  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] 109 812,9 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/588. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 56/4. Az Önkormányzati bizottság  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] 149 312,9 /+40000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/590. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 56/5. A Költségvetési bizottság  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] 109 112,9 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (569. sz. jav. - 31.§(19)b)), 296/1. (569. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1010/1. (588. sz. jav. - 5.mell.új26.), 1010/5. (588. sz. jav. - 
5.mell.kieg.), 1010/7. (588. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.3.1.3.1.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/1. (590. sz. jav. - 4.§(4)), 255/3. (590. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 1010/2. (590. sz. jav. - 5.mell.új26.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/593. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 56/6. A Költségvetési bizottság  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] 109 812,9 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/599. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 56/7. A Költségvetési bizottság  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] 110 712,9 /+1400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 64/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosí-
tását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (593. sz. jav. - 31.§(19)b)), 4/3. (593. sz. jav. - 31.§(19)c)), 
296/2. (593. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), 993/1. (593. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/3. (599. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 1010/3. (599. sz. 
jav. - 5.mell.új26.), 1010/6. (599. sz. jav. - 5.mell.kieg.), 1010/8. (599. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.3.1.3.1.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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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/3860/600. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 64/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosí-
tását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [10 810,0] 10 860,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/601. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 67/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 
1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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] 6 893,9 /+600,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/4. (600. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 1016/1. (600. sz. 
jav. - 7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/5. (601. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 1016/2. (601. sz. 
jav. - 7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - - 44 -

 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 293,9] 6 912,2 /+618,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 



-  - - 45 -

 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 67/3. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 
1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     2  Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz[103 168,6] 104 668,6 /+1500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/4. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 2. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     2  Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz[103 168,6] 103 171,6 /+3,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 68/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 68/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 
1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 3. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     3  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása[35 504,1] 36 104,1 /+600,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 69/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 
895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 
1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 
1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 
1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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] 22 600,0 /+3000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 69/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. alcím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [19 600,0] 28 079,8 /+8479,8 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

 97/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/138. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 309. és 699. pontjai)  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] 6 715,0 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 600,8 /-300,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 484,1 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/526. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 97/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/87. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 75. és 584. pontjai)  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] 6 815,0 /-250,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 700,8 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 484,1 /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 254/7. (603. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. 
sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310/1. (526. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj 13.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/527. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 97/3. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/250. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 276. és 750. pontjai)  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] 6 705,0 /-360,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 600,8 /-300,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 474,1 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 97/4. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai)  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/3860/535. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 592/2. (527. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 754/1. (528. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543/6. (535. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 97/5. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai)  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/3860/536. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 97/6. A Költségvetési bizottság  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] 6 976,6 /-88,4 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 900,8] 4 839,5 /-61,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 534,1] 1 514,9 /-19,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 629,3] 621,4 /-7,9 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543/5. (536. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 140/3. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 140/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/91. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 153. és 561. pontjai)  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] 15 733,3 /-250,0 tám./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 711,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 140/2. Meggyes Tamás képviselő - kapcsolódva a T/3860/91. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 153. és 561. pontjai)  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] 15 933,3 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 911,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 140/3. A Költségvetési bizottság  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] 14 758,9 /-1224,4 tám./ 
        1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502/1. (534. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj38.jcsúj14.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502/2. (563. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj38.jcsúj14.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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             1  Személyi juttatások [2 974,0] 2 936,8 /-37,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 954,3] 942,4 /-11,9 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [10 124,2] 9 497,6 /-626,6 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 743,1] 1 721,3 /-21,8 kiad./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 436,5 /-524,5 kiad./ 
             2  Felújítás [ 194,1] 191,7 /-2,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 144/1. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módo-
sítását javasolja: 
 
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/3860/520. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 178/10. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543/3. (520. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 144/2. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/188. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 204. és 292. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módo-
sítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ[ 611,7] 471,7 /-
140,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 235,3] 115,3 /-120,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 62,2] 42,2 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/539. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 144/3. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/154. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 195. és 291. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módo-
sítását javasolja: 
 
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/3860/541. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/131. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 463. és 735. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 292/3. (539. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221/1. (541. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc9.jcs), 292/1. (541. sz. 
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8] 17 235,8 /-
130,0 tám./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 572,2] 1 442,2 /-130,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/533. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/2. Szatmáry Kristóf képviselő - kapcsolódva a T/3860/362. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 14., 38., 85., 121., 173., 181., 238., 325., 330., 341., 354., 361., 379., 420., 470., 
484., 566., 604., 697., 732., 791., 801., 807., 827., 912., 917., 920., 923., 926., 929., 932., 935., 938., 941., 
945., 947., 954., 958., 962., 964. és 973. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
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/3860/544. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/3. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/80. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 151. és 438. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasol-
ja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8] 16 065,8 /-
1300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 30 213,3 /-1300,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463/1. (533. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alcúj10.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 462/3. (544. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alcúj5.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 547/1. (571. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/571. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/4. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8]18 565,8
 /+1200,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 32 713,3 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/577. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/5. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8] 14 865,8 /-
2500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 29 013,3 /-2500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/580. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/6. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305/6. (577. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj5.jc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305/3. (580. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj2.jc), pont-
jában foglaltakkal. 
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   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./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/581. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/7. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8] 16 865,8 /-
500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 31 013,3 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/582. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/8. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
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/3860/583. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305/2. (581. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj1.jc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305/5. (582. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj4.jc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305/4. (583. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj3jc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/9. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja: 
 
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/3860/584. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/10. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 365,8] 16 912,5 /-
453,3 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 332,3] 2 303,1 /-29,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 683,6] 675,1 /-8,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [31 513,3] 31 119,4 /-393,9 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 572,2] 1 552,5 /-19,7 kiad./ 
             2  Felújítás [ 158,6] 156,6 /-2,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305/1. (584. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 183/1. Szatmáry Kristóf képviselő - kapcsolódva a T/3860/503. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 4/13. és 255/1. pontjai)  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/3860/543. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 183/2. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Ró-
zsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 462/1. (543. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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T/3860/365. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 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./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218/1. Almássy Kornél képviselő - kapcsolódva a T/3860/6. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 184. és 979. pontjai)  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] 1 006,1 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 980,1 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/510. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218/2. Almássy Kornél képviselő - kapcsolódva a T/3860/6. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 184. és 979. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/8. (546. sz. jav. - 12.§(1)), 0/9. (546. sz. jav. - 12.§(3)), 0/10. (546. 
sz. jav. - 12.§(5)), 0/11. (546. sz. jav. - 12.§(6)), 387/2. (546. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 646/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), 
665/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc1.jcs), 697/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 820/1. (546. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 666/2. (510. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc27.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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  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/3860/511. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218/3. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 
874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 
918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 
976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 
1062. és 1063. pontjai)  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/3860/549. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218/4. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/3860/154. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 195. és 291. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 666/3. (511. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc29.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/3. (549. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 971/1. (549. sz. jav. - 
3.mell.17.3.), 976/1. (549. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 1 016,1 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 990,1 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/572. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218/5. Pettkó András képviselő - kapcsolódva a T/3860/11. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 188. és 835. pontjai)  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] 1 036,1 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 1 010,1 /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/573. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218/6. Pettkó András képviselő - kapcsolódva a T/3860/11. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 188. és 835. pontjai)  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] 896,1 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 870,1 /-150,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 292/2. (572. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/3. (573. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj10.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/16. (574. sz. jav. - 1.mell.I.fej.7.címúj 3.alc), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/3860/574. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218/7. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/422. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 33. és 123. pontjai)  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] 1 006,1 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 980,1 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/575. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218/8. Bánki Erik és Lasztovicza Jenő képviselők - kapcsolódva a T/3860/422. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 33. és 123. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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] 896,1 /-150,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 870,1 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/576. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218/9. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/422. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 33. és 123. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 
8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 296/3. (575. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/1. (576. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc3.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [1 046,1] 923,5 /-122,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 897,5 /-122,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/578. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218/10. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/422. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 33. és 123. pontjai)  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] 806,1 /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 020,1] 780,1 /-240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/579. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 221/1. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/154. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 195. és 291. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/4. (578. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj12.jcs), 297/5. 
(578. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj13.jcs), 297/6. (578. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj14.jcs), 297/7. (578. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/2. (579. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc5.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/541. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 226/1. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  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./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/516. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 226/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/468. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 722. és 792. pontjai)  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] 112,5 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 64,0] 44,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/3. (541. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 292/1. (541. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 542/3. (516. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 723/1. (559. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 226/3. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/405. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 281. és 613. pontjai)  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] 112,5 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 64,0] 44,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/560. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 243/1. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/3860/21. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 227. és 558. pontjai)  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./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/513. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 243/2. Dr. Gógl Árpád és Németh Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/3860/362. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 14., 38., 85., 121., 173., 181., 238., 325., 330., 341., 
354., 361., 379., 420., 470., 484., 566., 604., 697., 732., 791., 801., 807., 827., 912., 917., 920., 923., 926., 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 599/1. (560. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc37.jcsúj1.jc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/1. (513. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc12.jcs), 489/2. 
(513. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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929., 932., 935., 938., 941., 945., 947., 954., 958., 962., 964. és 973. pontjai)  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] 2 843,6 /-
350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 890,8] 2 540,8 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/556. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 246/1. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/140. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 680. és 786. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 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/3860/540. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 246/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/3860/473. számú módosító javaslat-
hoz (T/3860/508. sz. ajánlás 176., 241., 246. és 547. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 762/1. (556. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.címúj16.alcúj5.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 684/1. (540. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj6.jcsúj1.jc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/555. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 246/3. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/3860/443. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 137. és 494. pontjai)  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]
 13 190,1 /-104,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [12 395,0] 12 290,1 /-104,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/514. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 252/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       10  Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása  700,0 /+700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/604. számon. 
A módosító javaslatot: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 661/1. (555. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj.23jc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/3. (514. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc18.jcs), 491/1. 
(514. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc19.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/8. (604. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 253/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 4. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     4  Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ [ 192,5] 190,1 /-2,4 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 80,6] 79,6 /-1,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 28,0] 27,6 /-0,4 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 67,1] 66,3 /-0,8 kiad./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [16,8]     16,6     /-0,2 kiad/ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 857,0 /-43,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 255/4. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 766/1. (597. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alc10.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/597. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 886,0 /-14,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/598. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 400,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/599. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 800,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/600. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669/2. (598. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/6. (599. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 1010/3. (599. sz. jav. - 
5.mell.új26.), 1010/6. (599. sz. jav. - 5.mell.kieg.), 1010/8. (599. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.3.1.3.1.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/2. (600. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 1016/1. (600. sz. jav. - 
7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - - 72 -

 254/5. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 850,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/601. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/6. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 600,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/602. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/7. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 51 600,0 /-9300,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/3. (601. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 1016/2. (601. sz. jav. - 
7.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 666/1. (602. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc23.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 887/2. (603. sz. 
jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. 
(603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 
4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/8. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 200,0 /-700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/604. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/9. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 865,0 /-35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/605. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/10. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 688,0 /-212,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/606. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 252/1. (604. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím3.alcúj10.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406/1. (605. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím5.alc11.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 830/1. (606. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), 832/1. (606. 
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs1.jc), 832/2. (606. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs2.jc), 846/1. (606. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím47.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 254/11. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 700,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/607. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/12. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 300,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/608. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/13. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 885,0 /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/609. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/14. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669/1. (607. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398/3. (608. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.5.cím), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/1. (609. sz. jav. - 1.mell.I.fej.17.címúj 8.alc), 33/2. (609. sz. jav. - 
1.mell.I.fej.17.címúj13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 700,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/610. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/15. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 600,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/611. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/16. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 830,0 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/612. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/17. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 59 900,0 /-1000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/1. (610. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím2.alc), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1070/1. (611. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/14. (612. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 4/15. (612. sz. jav. - 
1.mell.I.fej.4.címúj4.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 734/2. (613. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 757/1. (613. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/613. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/18. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 769,3 /-130,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/614. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/19. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 662,8 /-237,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/615. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 254/20. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [60 900,0] 60 740,0 /-160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/616. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/12. (614. sz. jav. - új96.§), 820/7. (614. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.32.címúj2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/3. (615. sz. jav. - 11.§(1)), 867/4. (615. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/1. (616. sz. jav. - 1.mell.I.fej.14.cím1.alc), 20/2. (616. sz. jav. - 
1.mell.I.fej.14.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - - 77 -

 255/1. Dr. Tóth István, Török Zsolt, Winkfein Csaba és Szabados Ákos képviselők - kapcso-
lódva a T/3860/200. számon benyújtott módosító javaslatukhoz ()  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [173 598,3] 173 578,3 /-20,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/503. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 255/2. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módo-
sítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [173 598,3] 123 598,3 /-50000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot a törvényjavaslat szerkezetével összhangban - képviselő urakkal egyeztet-
ve -pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/13. (503. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 255/3. Az Önkormányzati bizottság  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] 133 598,3 /-40000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/590. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 255/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 270/1. (537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. 
(537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 
875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/1. (590. sz. jav. - 4.§(4)), 56/4. (590. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 
1010/2. (590. sz. jav. - 5.mell.új26.), pontjaiban foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       2  Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret[15 000,0] 12 000,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 256/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása [4 437,6] 4 381,9 /-
55,7 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [2 727,1] 2 693,0 /-34,1 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,0] 757,4 /-9,6 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [ 750,5] 741,1 /-9,4 kiad./ 
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 101,5] 100,2 /-1,3 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
            1  Intézményi beruházási kiadások [ 112,0] 110,7 /-1,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 256/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 257/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosí-
tását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási hivatalok [7 960,4] 7 854,3 /-106,1 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 366,3] 5 299,2 /-67,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 681,0] 1 660,0 /-21,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 277,4] 1 261,4 /-16,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [58,7]      58,0      /-0,7 kiad/ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 96,3] 95,1 /-1,2 kiad./ 
            2  Felújítás [10,3]        10,2           /-0,1 kiad/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 292/1. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/154. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 195. és 291. pontjai)  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 Simontornyai tűzoltóság  40,0 /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/541. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 292/2. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/3860/154. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 195. és 291. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 316/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/3. (541. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 221/1. (541. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc9.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - - 82 -

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       8 Szentendrei tűzoltóság  30,0 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/572. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 292/3. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/188. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 204. és 292. pontjai)  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 Tamási Önkéntes Tűzoltóság  140,0 /+140,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadáso  140,0 /+140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/539. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 296/1. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/3860/229. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 4., 68. és 295. pontjai)  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] 1 593,3 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 393,3] 1 593,3 /+200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/4. (572. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/2. (539. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), pontjában foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/3860/569. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 296/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 22. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     22  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása [1 393,3] 1 593,3 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 393,3] 1 593,3 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/593. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 296/3. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/422. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 33. és 123. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       2  Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása [ 356,7] 396,7 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 356,7] 396,7 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/575. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/1. Bánki Erik és Lasztovicza Jenő képviselők - kapcsolódva a T/3860/422. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 33. és 123. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 26. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (569. sz. jav. - 31.§(19)b)), 56/2. (569. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (593. sz. jav. - 31.§(19)b)), 4/3. (593. sz. jav. - 31.§(19)c)), 
56/5. (593. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 993/1. (593. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/7. (575. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       3  Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok [ 196,4] 346,4 /+150,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,7] 285,7 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/576. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/2. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/422. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 33. és 123. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. 
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       5  2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása [ 500,0] 740,0
 /+240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 500,0] 740,0 /+240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/579. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/3. Pettkó András képviselő - kapcsolódva a T/3860/11. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 188. és 835. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
      10 Magyar Búvár Szakszövetség  10,0 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/8. (576. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/10. (579. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/573. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/4. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/422. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 33. és 123. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       12  Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása  61,7 /+61,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  61,7 /+61,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/578. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/5. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/422. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 33. és 123. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       13  Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása  16,0 /+16,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  16,0 /+16,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/578. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/5. (573. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/9. (578. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 297/5. (578. sz. 
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj13.jcs), 297/6. (578. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj14.jcs), 297/7. (578. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/9. (578. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 297/4. (578. sz. 
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj12.jcs), 297/6. (578. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj14.jcs), 297/7. (578. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/6. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/422. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 33. és 123. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       14  Nemzeti Sportszövetség működési támogatása  31,6 /+31,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  31,6 /+31,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/578. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/7. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/422. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 33. és 123. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       15  Nemzeti Szabadidősport működési támogatása  13,3 /+13,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  13,3 /+13,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/578. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 305/1. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. al-
cím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/9. (578. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 297/4. (578. sz. 
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj12.jcs), 297/5. (578. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj13.jcs), 297/7. (578. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/9. (578. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 297/4. (578. sz. 
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj12.jcs), 297/5. (578. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj13.jcs), 297/6. (578. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj14.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása [ 539,5] 2 
539,5 /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 272,0] 2 272,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/584. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 305/2. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. al-
cím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
         1  Puskás Stadion tervekre  700,0 /+700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/581. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 305/3. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. al-
cím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
         2  OLLÉ program pályázati alap létesítése, labdarúgópálya építésére 2 500,0
 /+2500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/9. (584. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/6. (581. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltak-
kal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 500,0 /+2500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/580. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 305/4. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. al-
cím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
         3  Uszoda építési alap létrehozása, sport és tanuszoda építési program 2 000,0
 /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/583. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 305/5. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. al-
cím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
         4  Nemzeti Úszó- és Vízilabda Centrum kialakításának megtervezése  500,0
 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/5. (580. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/8. (583. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/7. (582. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/3860/582. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 305/6. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/28. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 103., 146., 191. és 615. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. al-
cím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
         5  Labdarúgó utánpótlás nevelési, labdarúgó akadémiák létrehozása 1 200,0
 /+1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/577. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 310/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/138. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 309. és 699. pontjai)  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 Doboz tornaterem létesítése  350,0 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/526. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/4. (577. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97/1. (526. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 
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 310/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/138. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 309. és 699. pontjai)  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  Körösök Gyöngye Ifjúsági és Szabadidős Központ kialakítása  170,0
 /+170,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  170,0 /+170,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/532. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 316/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[2 986,8] 2 946,8 /-
40,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 320,7] 2 291,7 /-29,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 686,0] 677,4 /-8,6 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [ 196,6] 194,2 /-2,4 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 643/1. (532. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 326/2. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  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/3860/521. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/3. Bernáth Ildikó képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 326/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543/2. (521. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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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/3860/570. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 16 416,6 /-414,3 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [15 778,7] 15 581,5 /-197,2 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 998,3] 4 935,8 /-62,5 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [11 370,3] 11 228,2 /-142,1 kiad./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 000,0] 987,5 /-12,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 852/1. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 853/1. 
(570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 854/1. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 855/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 855/2. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 856/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 327/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     2  Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal [ 153,2] 151,3 /-1,9 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások [ 64,4] 63,6 /-0,8 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [19,6]     19,4       /-0,2 kiad/ 
            3  Dologi kiadások [ 59,3] 58,6 /-0,7 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [9,9]       9,8     /-0,1 kiad/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 330/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [10 877,1] 10 740,7 /-136,4 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 698,4] 4 639,7 /-58,7 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 503,5] 1 484,7 /-18,8 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [2 026,0] 2 000,7 /-25,3 kiad./ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 500,0] 2 468,7 /-31,3 kiad./ 
     2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 180,2] 177,9 /-2,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 330/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 343/1. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/205. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 587. és 796. pontjai)  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./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/519. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 343/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/238. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 36. és 38. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 19. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 361/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 678/1. (519. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj6.jcsúj1.jc), pont-
jában foglaltakkal. 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       19 Állati hulladék kezelése  20,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/524. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 345/1. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők - kapcso-
lódva a T/3860/418. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 537. és 631. pontjai)  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       1 Nemzeti kiegészítés (TOP-UP)  25 010,9 /+25010,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  25 010,9 /+25010,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/557. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 345/2. Czerván György és Örvendi László József képviselők - kapcsolódva a T/3860/390. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 451. és 803. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       3  Állattenyésztési feladatok [ 780,0] 2 780,0 /+2 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 780,0] 2 780,0 /+2 000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 460/2. (524. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387/3. (557. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 785/1. (557. sz. 
jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 820/2. (557. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/558. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 358/1. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 
874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 
918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 
976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 
1062. és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 7. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások [5 000,0] 4 985,0 /-
15,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 000,0] 4 985,0 /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/550. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 

 361/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [5 149,6] 5 083,6 /-66,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 446,2] 3 403,1 /-43,1 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 054,9] 1 041,7 /-13,2 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [ 676,3] 667,8 /-8,5 kiad./ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 80,0] 79,0 /-1,0 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [22,2]   22,0     /-0,1 kiad/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 820/3. (558. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/10. (550. sz. jav. - 61.§), 829/1. (550. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím18.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 387/1. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Má-
riusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  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] 78 710,0 /-5200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 378,4] 34 178,4 /-5200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/545. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/2. (545. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/1. (545. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 955/1. (545. sz. jav. - 3.mell.16.új7.), 1003/1. (545. sz. jav. - 5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 387/2. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Ró-
zsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/3860/365. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  HM hivatalai [83 910,0] 70 040,9 /-13869,1 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] 23 805,1 /-9869,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 387/3. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők - kapcso-
lódva a T/3860/418. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 537. és 631. pontjai)  
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] 78 910,0 /-5000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [33 674,2] 28 674,2 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/557. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/8. (546. sz. jav. - 12.§(1)), 0/9. (546. sz. jav. - 12.§(3)), 0/10. (546. 
sz. jav. - 12.§(5)), 0/11. (546. sz. jav. - 12.§(6)), 183/2. (546. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 646/1. (546. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.2.cím), 665/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc1.jcs), 697/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 820/1. 
(546. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345/1. (557. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj1.jcs), 785/1. (557. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 820/2. (557. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet 

 394/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása [3 368,8] 3 297,5 /-71,3 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 931,5] 2 894,9 /-36,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 834,3] 823,9 /-10,4 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 834,1] 1 811,2 /-22,9 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 35,0] 34,6 /-0,4 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 68,6] 67,6 /-1,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
" 
" 394/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal [5 442,1] 5 374,1 /-68,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások [3 462,6] 3 419,3 /-43,3 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 077,5] 1 064,0 /-13,5 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [ 823,9] 813,6 /-10,3 kiad./ 
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [8,1]   8,0   /-0,1 kiad/ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 70,0] 69,1 /-0,9 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 398/1. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím mó-
dosítását 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/3860/518. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 398/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 398/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543/1. (518. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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   4  Szakértői Intézetek [2 205,5] 2 170,4 /-35,1 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 443,5] 1 425,5 /-18,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 453,0] 447,3 /-5,7 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [ 619,0] 611,3 /-7,7 kiad./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 290,0] 286,3 /-3,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 398/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   5  Büntetés-végrehajtás [35 164,1] 35 764,1 /+600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [21 840,5] 22 294,5 /+454,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [6 181,4] 6 327,4 /+146,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/608. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/12. (608. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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 398/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   6  Országos Atomenergia Hivatal [ 180,8] 154,8 /-26,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
          1  Személyi juttatások [ 754,8] 745,4 /-9,4 kiad./ 
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 232,6] 229,7 /-2,9 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [1 011,0] 998,4 /-12,6 kiad./ 
     2  Felhalmozási költségvetés 
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 80,0] 78,9 /-1,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 398/5. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 7. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   7  Rendőrség [210 615,6] 210 268,5 /-347,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [141 710,4] 141 447,8 /-262,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [43 115,2] 43 030,7 /-84,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/594. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 792/1. (594. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), pontjában foglal-
takkal. 
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A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 398/6. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 7. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   7  Rendőrség [210 615,6] 211 865,6 /+1250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [141 710,4] 142 060,4 /+350,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [43 115,2] 43 227,2 /+112,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [27 297,0] 28 085,0 /+788,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [2 755,2] 3 005,2 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/596. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 398/7. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   10  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 536,1] 5 463,7 /-72,4 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 622,1] 2 589,3 /-32,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 885,2] 874,1 /-11,1 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [1 982,2] 1 957,4 /-24,8 kiad./ 
            4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [8,1]   8,0      /-0,1 kiad/ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 80,0] 79,0 /-1,0 kiad./ 
     2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 212,9] 210,3 /-2,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 867/3. (596. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 405/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 13. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   13  Központi Gazdasági Főigazgatóság [1 130,0] 1 108,8 /-21,2 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [ 638,3] 630,3 /-8,0 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 177,1] 174,9 /-2,2 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [ 750,3] 740,9 /-9,4 kiad./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 130,0] 128,4 /-1,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 406/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 5. 
alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       11  Országos Polgárőr Szövetség [ 124,0] 159,0 /+35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 124,0] 159,0 /+35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/605. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 420/1. A Költségvetési bizottság  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] 6 188,5 /-83,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/9. (605. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 
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       1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [4 185,7] 4 133,4 /-52,3 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 293,8] 1 277,6 /-16,2 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [1 016,4] 1 003,7 /-12,7 kiad./ 
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 67,1] 66,3 /-0,8 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 25,0] 24,7 /-0,3 kiad./ 
       3  Kölcsönök [ 50,0] 49,3/-0,7 kiad./
  50,0 bev. 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 420/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 2. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás Fejlesztési Szervei 
     1  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal [ 385,4] 370,6 /-14,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [ 553,2] 546,3 /-6,9 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 168,7] 166,6 /-2,1 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [ 442,5] 437,0 /-5,5 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 20,0] 19,7 /-0,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - - 108 -

 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 421/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
   3  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [ 760,1] 685,0 /-75,1 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [2 033,5] 2 008,1 /-25,4 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 620,0] 612,2 /-7,8 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [2 956,1] 2 919,1 /-37,0 kiad./ 
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 246,5] 243,4 /-3,1 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 144,0] 142,2 /-1,8 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 421/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 11. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  11  GKM Bányászati és Földtani Intézmények 
     1  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal [ 214,3] 193,2 /-21,1 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [ 880,5] 869,5 /-11,0 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 268,8] 265,4 /-3,4 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [ 466,6] 460,8 /-5,8 kiad./ 
          5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 46,0] 45,4 /-0,6 kiad./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 25,2] 24,9 /-0,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 
742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 
867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 421/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 11. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  11  GKM Bányászati és Földtani Intézmények 
     2  Magyar Állami Földtani Intézet [ 344,8] 334,3 /-10,5 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [ 404,9] 399,8 /-5,1 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 129,7 /-1,6 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [ 305,3] 301,5 /-3,8 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - - 111 -

 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 421/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 11. cím 3. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  11  GKM Bányászati és Földtani Intézmények 
     3  Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet [ 260,6] 252,9 /-7,7 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [ 257,6] 254,4 /-3,2 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 82,3] 81,3 /-1,0 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [ 274,4] 271,0 /-3,4 kiad./ 
      3  Kölcsönök [1,8]   1,7    /-0,1 kiad/  1,8 
bev. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/4. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 421/5. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 16. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
   16  Nemzeti Közlekedési Hatóság [ 132,2]  /-132,2 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [13 326,4] 13 194,2 /-132,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 421/6. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 22. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
   22  Közlekedésbiztonsági Szervezet [ 521,4] 514,9 /-6,5 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [ 301,6] 297,8 /-3,8 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 87,7] 86,6 /-1,1 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [ 112,1] 110,7 /-1,4 kiad./ 
     2  Felhalmozási költségvetés 
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 18,0] 17,8 /-0,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 455/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [2 000,0] 1 500,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 815,0] 1 315,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/592. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 456/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 2. 
alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       14  A millenáris programokkal összefüggő feladatok [ 674,0] 374,0 /-300,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 569/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 456/1. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc14.jcs), 462/2. (592. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), 462/4. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc8.jcs), 562/1. (592. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím50.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 674,0] 374,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/592. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 460/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/205. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 587. és 796. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 2. 
alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       17  Államigazgatás hatékonyságának növelése [ 100,0] 70,0 /-30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 100,0] 70,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/523. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 460/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/238. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 36. és 38. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 2. alcím 17. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       17  Államigazgatás hatékonyságának növelése [ 100,0] 80,0 /-20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 100,0] 80,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/524. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455/1. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc2.jcs), 462/2. (592. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), 462/4. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc8.jcs), 562/1. (592. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím50.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 592/1. (523. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343/2. (524. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj19.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 460/3. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/414. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 343. és 837. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 2. 
alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       17  Államigazgatás hatékonyságának növelése [ 100,0] 70,0 /-30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 100,0] 70,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/525. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 462/1. Szatmáry Kristóf képviselő - kapcsolódva a T/3860/503. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 4/13. és 255/1. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 3. alcím 3. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [2 282,0] 3 328,1 /+1046,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 200,0] 2 246,1 /+1046,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/543. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 462/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 3. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [2 282,0] 1 782,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 200,0] 700,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 838/1. (525. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj 4.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183/1. (543. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/592. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 462/3. Szatmáry Kristóf képviselő - kapcsolódva a T/3860/362. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 14., 38., 85., 121., 173., 181., 238., 325., 330., 341., 354., 361., 379., 420., 470., 
484., 566., 604., 697., 732., 791., 801., 807., 827., 912., 917., 920., 923., 926., 929., 932., 935., 938., 941., 
945., 947., 954., 958., 962., 964. és 973. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       5  Széchenyi Kártya Program  7 000,0 /+7000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  7 000,0 /+7000,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/3860/544. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 462/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 3. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       8  Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat [2 855,0] 2 655,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 775,0] 2 575,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/592. számon. 
A módosító javaslatot: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455/1. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc2.jcs), 456/1. (592. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc14.jcs), 462/4. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc8.jcs), 562/1. (592. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím50.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. javaslatot a tv. javaslat szerkezetével összhangban pontosítottuk. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/2. (544. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455/1. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc2.jcs), 456/1. (592. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc14.jcs), 462/2. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), 562/1. (592. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím50.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 463/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/131. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 463. és 735. pontjai)  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  130,0 /+130,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  130,0 /+130,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/533. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 489/1. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/3860/21. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 227. és 558. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. 
alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       12  NAVA-NDA program [ 200,0] 1 025,0 /+825,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 200,0] 1 025,0 /+825,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/513. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 489/2. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/3860/21. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 227. és 558. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. 
alcím 17. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       [17  eGazdaságra hangolva] [ 325,0]  /-325,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/1. (533. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243/1. (513. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 489/2. (513. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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          [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [ 325,0]  /-325,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/513. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 489/3. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/3860/443. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 137. és 494. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. 
alcím 18. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       [18  Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment][ 42,0]  /-
42,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [ 42,0]  /-42,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/514. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 491/1. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/3860/443. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 137. és 494. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. 
alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       19  Szociális ártámogatás [ 195,1] 342,0 /+146,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 195,1] 342,0 /+146,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/514. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243/1. (513. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), 489/1. (513. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc12.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246/3. (514. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc20.jcs), 491/1. (514. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc19.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246/3. (514. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc20.jcs), 489/3. (514. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc18.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 502/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/91. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 153. és 561. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport 14. jogcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
         14  Telekgerendás - Kétsoprony út rekonstrukciója I. ütem terveztetése  250,0
 /+250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 502/2. Meggyes Tamás képviselő - kapcsolódva a T/3860/91. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 153. és 561. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport 14. jogcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram  50,0
 /+50,0 tám./ 
        14  A 10-es főút - Kesztölc-Pilisvörösvár déli csomópont közötti - új nyomvonalának előkészítése 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140/1. (534. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140/2. (563. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában foglal-
takkal. 
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 542/1. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  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 M1-es és az M7-es autópálya közötti szakaszon a zajvédő fal 
           építése  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/515. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 542/2. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  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 Érd Megyei Jogú Város burkolatlan útjainak szilárd burkolattal 
           való ellátása  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/517. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 542/3. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  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 Zsámbék, elkerülő út  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 782/1. (515. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 728/1. (517. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/516. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 543/1. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  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 Tárnok autópálya le- és felhajtó építése  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/518. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 543/2. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  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 Tárnok,  6-os út elkerülő szakasz építése  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/521. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226/1. (516. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398/1. (518. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/2. (521. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 543/3. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  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 Útjavítás Tökön  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/520. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 543/4. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai)  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  Kamut belterületi utak aszfaltozása  180,0 /+180,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  180,0 /+180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/529. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 543/5. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai)  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 144/1. (520. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 804/1. (529. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában foglal-
takkal. 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Kamut belterületi utak aszfaltozása  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/536. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 543/6. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jocím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
         40  Telekgerendás belterületi utak aszfaltozása  30,0 /+30,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/535. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 547/1. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/80. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. 
sz. ajánlás 151. és 438. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegé-
szítését 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./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 300,0 /+1300,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97/5. (536. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97/4. (535. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/3. (571. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/3860/571. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 562/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 50. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    50  Fejezeti tartalék 
       1  Fejezeti általános tartalék [2 800,0] 2 300,0 /-500,0 kiad./ 
 [2 800,0] 2 300,0 /-500,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/592. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 569/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 490,4] 5 421,3 /-69,1 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
          1  Személyi juttatások [2 438,7] 2 408,2 /-30,5 kiad./ 
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 741,1] 731,8 /-9,3 kiad./ 
         3  Dologi kiadások [1 856,4] 1 833,2 /-23,2 kiad./ 
         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 398,7] 393,7 /-5,0 kiad./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 64,1] 63,3 /-0,8 kiad./ 
            2  Felújítás [23,3]   23,0     /-0,3 kiad/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455/1. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc2.jcs), 456/1. (592. 
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc14.jcs), 462/2. (592. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), 462/4. (592. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím3.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 571/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Nemzeti park igazgatóságok [3 330,7] 3 263,7 /-67,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [2 353,1] 2 323,7 /-29,4 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 753,1] 743,7 /-9,4 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [2 044,7] 2 019,1 /-25,6 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 135,3] 133,6 /-1,7 kiad./ 
          2  Felújítás [ 71,4] 70,5 /-0,9 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 571/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 6. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek [6 726,7] 6 611,9 /-
114,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
          1  Személyi juttatások [5 394,7] 5 327,3 /-67,4 kiad./ 
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 726,3] 1 704,7 /-21,6 kiad./ 
         3  Dologi kiadások [1 731,1] 1 709,5 /-21,6 kiad./ 
     2  Felhalmozási költségvetés 
          1  Intézményi beruházási kiadások [ 323,5] 319,5 /-4,0 kiad./ 
          2  Felújítás [7,7]   7,5     /-0,2 kiad/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 592/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/205. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 587. és 796. pontjai)  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 Kamut piactér illetve pihenőpark kialakítása  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/523. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 592/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/87. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 75. és 584. pontjai)  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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 460/1. (523. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Mezőberény belvíz elvezető rendszer kialakítása  250,0 /+250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/527. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 599/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/405. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 281. és 613. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. 
alcím 37. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      37  Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok 
         1  Kétsoprony szemétlerakóhely rekultivációs pályázata  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  20,0 /+20,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/560. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 618/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 035,4] 6 944,4 /-91,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [4 391,7] 4 336,8 /-54,9 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 485,3] 1 466,7 /-18,6 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [1 246,6] 1 231,0 /-15,6 kiad./ 
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 41,0] 40,5 /-0,5 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97/2. (527. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226/3. (560. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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      2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 88,2] 87,1 /-1,1 kiad./ 
     3  Kölcsönök [24,6]    24,3    /-0,3 kiad/  12,0 
bev. 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 624/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. Fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [31 826,7] 31 388,5 /-438,2 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások [16 982,3] 16 770,0 /-212,3 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 400,1] 3 357,6 /-42,5 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [13 642,7] 13 472,2 /-170,5 kiad./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 918,7] 907,2 /-11,5 kiad./ 
      3  Kölcsönök [ 114,0] 112,6/-1,4 kiad./
  114,0 bev. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - - 131 -

 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezet 

 633/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. Fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
   1  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [2 586,2] 2 553,5 /-32,7 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [1 401,9] 1 384,4 /-17,5 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 436,8] 431,3 /-5,5 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [ 696,3] 687,6 /-8,7 kiad./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 65,0] 64,2 /-0,8 kiad./ 
           2  Felújítás [ 10,0] 9,9 /-0,1 kiad./ 
     3  Kölcsönök [2,8]   2,7     /-0,1 kiad/  1,0 
bev. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 633/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 

 643/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/138. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 309. és 699. pontjai)  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] 5 281,4 /-170,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 772,7] 602,7 /-170,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/532. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 643/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 643/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310/2. (532. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 451,4] 5 383,1 /-68,3 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [3 595,0] 3 550,1 /-44,9 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 081,0] 1 067,5 /-13,5 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [ 772,7] 763,0 /-9,7 kiad./ 
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [17,7]   17,5    /-0,2 kiad/ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 646/1. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Ró-
zsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/3860/365. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák [191 120,2] 216 780,7 /+25 660,5 tám./ 
     1  Működési költségvetés [187 528,1] 178 528,1 /-9000,0 bev./ 
        1  Személyi juttatások [163 911,4] 180 302,5 /+16391,1 kiad./ 
        2  Munkaadókat terhelő járulékok [52 693,9] 57 963,3 /+5269,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/546. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/8. (546. sz. jav. - 12.§(1)), 0/9. (546. sz. jav. - 12.§(3)), 0/10. (546. 
sz. jav. - 12.§(5)), 0/11. (546. sz. jav. - 12.§(6)), 183/2. (546. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 387/2. (546. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 665/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc1.jcs), 697/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 
820/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 647/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 6. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények [8 882,5] 8 847,6 /-34,9 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 669,5] 3 634,6 /-34,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 647/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 7. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   7  Egyéb oktatási intézmények [3 744,0] 3 691,8 /-52,2 tám./ 
    1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 807,7] 1 755,5 /-52,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 661/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/3860/473. számú módosító javaslat-
hoz (T/3860/508. sz. ajánlás 176., 241., 246. és 547. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fe-
jezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        23 Millenáris Park körüli terület rehabilitációjának előkészítése  200,0
 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/555. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 665/1. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Ró-
zsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 728/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246/2. (555. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc15.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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T/3860/365. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Normatív finanszírozás 
       1  Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata[3 795,0]4 060,7
 /+265,7 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 795,0] 4 060,7 /+265,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 666/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 4. 
alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés [ 460,0] 760,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 200,0] 400,0 /+200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 64,0] 128,0 /+64,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 50,0] 86,0 /+36,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/602. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 666/2. Almássy Kornél képviselő - kapcsolódva a T/3860/6. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 184. és 979. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 4. 
alcím 27. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       27  Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek támogatása[ 101,0]
 141,0 /+40,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/8. (546. sz. jav. - 12.§(1)), 0/9. (546. sz. jav. - 12.§(3)), 0/10. (546. 
sz. jav. - 12.§(5)), 0/11. (546. sz. jav. - 12.§(6)), 183/2. (546. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 387/2. (546. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 646/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), 697/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 820/1. (546. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/6. (602. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 21,0] 61,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/510. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 666/3. Almássy Kornél képviselő - kapcsolódva a T/3860/6. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 184. és 979. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 4. 
alcím 29. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       29  Közoktatás speciális feladatainak támogatása [ 100,0] 120,0 /+20,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 47,0] 67,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/511. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 669/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 7. 
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       4  Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása [ 270,0] 470,0
 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 200,0] 400,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/607. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/1. (510. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/2. (511. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/11. (607. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 669/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 10. 
alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
         2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása [2 800,0]2 814,0
 /+14,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0] 2 814,0 /+14,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/598. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 678/1. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/205. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 587. és 796. pontjai)  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  Tárnoki Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/519. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 684/1. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/140. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 680. és 786. pontjai)  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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/2. (598. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343/1. (519. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
     6 Közoktatási intézmények beruházásai 
        1 Iregszemcse, óvoda rekonstrukciója  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/540. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 684/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/140. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 680. és 786. pontjai)  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  Köröstarcsa iskolafelújítás  150,0 /+150,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                  7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/530. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 684/3. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/216. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 682. és 797. pontjai)  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  Mezőberény kollégiumi férőhelyek bővítése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  500,0 /+500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246/1. (540. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc15.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 804/2. (530. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/3860/531. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 697/1. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Ró-
zsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/3860/365. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 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/3860/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 723/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/468. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 722. és 792. pontjai)  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  Kétsoprony településközpont rehabilitációja  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 804/3. (531. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/8. (546. sz. jav. - 12.§(1)), 0/9. (546. sz. jav. - 12.§(3)), 0/10. (546. 
sz. jav. - 12.§(5)), 0/11. (546. sz. jav. - 12.§(6)), 183/2. (546. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 387/2. (546. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 646/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), 665/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc1.jcs), 820/1. (546. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226/2. (559. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 728/1. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  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/3860/517. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 728/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás [1 725,9] 1 703,9 /-22,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 205,3] 1 190,2 /-15,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 355,7] 351,3 /-4,4 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 190,2] 187,8 /-2,4 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 10,0] 9,9 /-0,1 kiad./ 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 542/2. (517. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 728/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     2  EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal [ 125,3] 122,6 /-2,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 117,5] 116,0 /-1,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 36,0] 35,5 /-0,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [60,8] 60,1 /-0,7 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 
822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 734/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 2. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [16 587,4] 16 312,2 /-275,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [12 784,8] 12 625,0 /-159,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 147,4] 4 095,6 /-51,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [4 522,0] 4 465,5 /-56,5 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 174,8] 172,6 /-2,2 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 345,9] 341,6 /-4,3 kiad./ 
             2  Felújítás [ 39,4] 38,8 /-0,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 734/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 
822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 734/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 2. cím 1. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [16 587,4] 17 287,4 /+700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [12 784,8] 13 239,8 /+455,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 147,4] 4 292,4 /+145,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [4 522,0] 4 622,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/613. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 742/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 8. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Egészségbiztosítási Felügyelet [ 762,4] 749,6 /-12,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 458,9] 453,2 /-5,7 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 742/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 
822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/17. (613. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 757/1. (613. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 139,1] 137,4 /-1,7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 373,4] 368,7 /-4,7 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [50,7] 50,0 /-0,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 754/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/250. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 276. és 750. pontjai)  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  Békés, kistérségi járóbetegellátás - orvosi rehabilitáció célját szolgáló épület rekonstrukciója 
 360,0 /+360,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  360,0 /+360,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97/3. (528. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 757/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok [1 966,7] 2 266,7 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 167,0] 467,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/613. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 762/1. Dr. Gógl Árpád és Németh Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/3860/362. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 14., 38., 85., 121., 173., 181., 238., 325., 330., 341., 
354., 361., 379., 420., 470., 484., 566., 604., 697., 732., 791., 801., 807., 827., 912., 917., 920., 923., 926., 
929., 932., 935., 938., 941., 945., 947., 954., 958., 962., 964. és 973. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. Fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 16. alcím 5. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16 Alapítványok támogatása 
       5  Segítő Jobb Alapítvány támogatása  350,0 /+350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/556. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 766/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 20. 
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 200,0] 243,0 /+43,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 200,0] 243,0 /+43,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/17. (613. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 734/2. (613. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243/2. (556. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc14.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/597. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 772/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása 
     1  Pénzügyminisztérium igazgatása [3 152,6] 3 102,8 /-49,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 845,0] 2 809,4 /-35,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 803,7] 793,7 /-10,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 332,8] 328,6 /-4,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 782/1. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/1. (597. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 804/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 
822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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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/3860/515. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 785/1. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők - kapcso-
lódva a T/3860/418. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 537. és 631. pontjai)  
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/3860/557. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 792/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 6. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   6  Vám- és Pénzügyőrség [31 404,4] 31 751,5 /+347,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [19 678,2] 19 940,8 /+262,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [6 127,1] 6 211,6 /+84,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/594. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 542/1. (515. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345/1. (557. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj1.jcs), 387/3. (557. 
sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 820/2. (557. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc32.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398/5. (594. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), pontjában foglal-
takkal. 
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A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 804/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 829,5 /-180,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 707,9 /-180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/529. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 804/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/140. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 680. és 786. pontjai)  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 
             1  Személyi juttatások [13 162,9] 13 063,0 /-99,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 235,5] 4 176,4 /-59,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/530. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 804/3. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/216. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 682. és 797. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 509,5 /-500,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [13 162,9] 12 762,0 /-400,9 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 235,5] 4 136,4 /-99,1 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543/4. (529. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 684/2. (530. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj6.jcsúj1.jc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/531. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 804/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 10. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 009,5] 16 726,3 /-283,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [13 162,9] 12 998,4 /-164,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 235,5] 4 182,6 /-52,9 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [4 887,9] 4 826,8 /-61,1 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 303,1] 299,3 /-3,8 kiad./ 
             2  Felújítás [ 42,0] 41,5 /-0,5 kiad./ 
           3  Kölcsönök [ 22,2] 21,8 /-0,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 820/1. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Ró-
zsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 684/3. (531. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj6.jcsúj1.jc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 820/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 
822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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T/3860/365. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6] 1 216,6 /-
7011,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 651,0]  /-4651,0 kiad./ 
            [2  Felújítás] [2 360,0]  /-2360,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 820/2. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők - kapcso-
lódva a T/3860/418. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 537. és 631. pontjai)  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. alcím 32. jogcím-csoport módosítását java-
solják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       32  Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások [8 227,6] 1 216,6 /-
7011,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 651,0]  /-4651,0 kiad./ 
             2  Felújítás [2 360,0]  /-2360,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/557. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 820/3. Czerván György és Örvendi László József képviselők - kapcsolódva a T/3860/390. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 451. és 803. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXII. Fejezet 12. cím 2. alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/8. (546. sz. jav. - 12.§(1)), 0/9. (546. sz. jav. - 12.§(3)), 0/10. (546. 
sz. jav. - 12.§(5)), 0/11. (546. sz. jav. - 12.§(6)), 183/2. (546. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 387/2. (546. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 646/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), 665/1. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc1.jcs), 697/1. (546. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345/1. (557. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj1.jcs), 387/3. (557. 
sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 785/1. (557. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 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 /-2 
000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 651,0] 3 651,0 /-1 000,0 kiad./ 
          2  Felújítás [2 360,0] 1 360,0 /-1 000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/558. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 820/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  14  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 577,6] 1 557,9 /-19,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 949,1] 937,2 /-11,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 303,7] 299,9 /-3,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 274,8] 271,4 /-3,4 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 48,0] 47,4 /-0,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345/2. (558. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc3.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 820/5. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 26. cím 1. alcím 
2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 
       2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása [140 955,0] 143 661,0 /+2706,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/586. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 820/6. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 26. cím 1. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 
822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 867/1. (586. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1064/1. (586. sz. 
jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/3. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc1.jcs), 1064/4. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 1064/5. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 1064/6. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása [140 955,0] 140 650,6 /-304,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 820/7. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. Fejezet 32. cím ki-
egészítését javasolja a következő új 2. alcím  felvételével: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  32  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
     2  Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2008. évi köl-
csöntörlesztésének részleges elengedése  130,7 /+130,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/614. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 820/8. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása [3 867,0] 3 813,8 /-53,2 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. 
(591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 
860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 
1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/12. (614. sz. jav. - új96.§), 254/18. (614. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 682,5] 2 649,0 /-33,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 865,7] 854,9 /-10,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 661,8] 653,5 /-8,3 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [46,7] 46,1 /-0,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 822/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 293,7] 1 256,9 /-36,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 232,8] 1 217,4 /-15,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 395,5] 390,6 /-4,9 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 267,3] 1 251,5 /-15,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 42,1] 41,6 /-0,5 kiad./ 
             2  Felújítás [8,4] 8,2 /-0,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 822/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   3  Regionális Munkaügyi Központok [ 617,3] 336,5 /-280,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [13 707,6] 13 536,3 /-171,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 386,4] 4 331,6 /-54,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [4 081,0] 4 030,0 /-51,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 292,0] 288,3 /-3,7 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 824/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség[3 720,3] 3 636,6 /-83,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 063,9] 4 013,1 /-50,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 297,4] 1 281,2 /-16,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 812,6] 802,4 /-10,2 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 342,8] 338,5 /-4,3 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 146,8] 145,0 /-1,8 kiad./ 
           3  Kölcsönök [29,9] 29,5 /-0,4 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 825/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   7  Egyenlő Bánásmód Hatóság [ 187,2] 184,8 /-2,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 101,0] 99,7 /-1,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [30,9] 30,5 /-0,4 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 56,3] 55,6 /-0,7 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 825/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 11. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   11  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság [3 326,7] 3 284,5 /-42,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 770,2] 1 748,1 /-22,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 562,8] 555,8 /-7,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 945,4] 933,6 /-11,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 98,1] 96,8 /-1,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 
1077/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 827/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 14. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   14  Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet[1 823,8] 1 789,6 /-34,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 701,7] 1 680,4 /-21,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 540,0] 533,2 /-6,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 437,6] 432,1 /-5,5 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 60,0] 59,4 /-0,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 
860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 
1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 829/1. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 
874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 
918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 
976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 
1062. és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 18. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     18  Felnőttképzés normatív támogatása [ 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/3860/550. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 
1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/10. (550. sz. jav. - 61.§), 358/1. (550. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 830/1. A Költségvetési bizottság  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]1 039,0
 /+39,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 724,0] 763,0 /+39,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/606. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 832/1. A Költségvetési bizottság  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 kapcsolatok fejlesztése
 [ 245,0] 270,0 /+25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 245,0] 270,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/606. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 832/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
41. alcím 3. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         2  Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok megvalósítása, stratégiai-programalkotási feladatok 
végrehajtása [ 50,0] 111,0 /+61,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/10. (606. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 832/1. (606. sz. 
jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs1.jc), 832/2. (606. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs2.jc), 846/1. (606. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím47.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/10. (606. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 830/1. (606. sz. 
jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), 832/2. (606. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs2.jc), 846/1. (606. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím47.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  61,0 /+61,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/606. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 838/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/414. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 343. és 837. pontjai)  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 Bélmegyer napköziotthon konyhájának kialakítása  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/525. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 846/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
47. alcím módosítását javasolja: 
 
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/3860/606. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/10. (606. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 830/1. (606. sz. 
jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), 832/1. (606. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs1.jc), 846/1. (606. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím47.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 460/3. (525. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/10. (606. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 830/1. (606. sz. 
jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), 832/1. (606. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs1.jc), 832/2. (606. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 852/1. Bernáth Ildikó képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
55. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása[ 88,0]
 176,0 /+88,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 88,0] 176,0 /+88,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/570. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 853/1. Bernáth Ildikó képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
55. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása [ 177,0] 354,0
 /+177,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 177,0] 354,0 /+177,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/570. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 854/1. Bernáth Ildikó képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
55. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/3. (570. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 853/1. (570. sz. jav. 
- 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 854/1. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 855/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 855/2. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 856/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/3. (570. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 852/1. (570. sz. jav. 
- 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 854/1. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 855/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 855/2. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 856/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj6.jcs), pontjaiban 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] 320,0
 /+160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 160,0] 320,0 /+160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/570. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 855/1. Bernáth Ildikó képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
55. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása [ 207,0] 414,0
 /+207,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 207,0] 414,0 /+207,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/570. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 855/2. Bernáth Ildikó képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
55. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/3. (570. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 852/1. (570. sz. jav. 
- 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 853/1. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 855/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 855/2. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 856/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/3. (570. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 852/1. (570. sz. jav. 
- 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 853/1. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 854/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 855/2. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 856/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       5  Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása[ 61,0] 122,0
 /+61,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 61,0] 122,0 /+61,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/570. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 856/1. Bernáth Ildikó képviselő - kapcsolódva a T/3860/97. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 248. és 507. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 
55. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       6  Autisták támogatása  507,0 /+507,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  507,0 /+507,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/570. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL fejezet 

 860/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXI. Fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
   1  Központi Statisztikai Hivatal [9 958,9] 9 827,0 /-131,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [6 180,9] 6 103,6 /-77,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 894,4] 1 870,7 /-23,7 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/3. (570. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 852/1. (570. sz. jav. 
- 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 853/1. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 854/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 855/1. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 856/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/3. (570. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 852/1. (570. sz. jav. 
- 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 853/1. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 854/1. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 855/1. (570. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 855/2. (570. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [2 146,6] 2 119,8 /-26,8 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 28,0] 27,6 /-0,4 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 245,3] 242,2 /-3,1 kiad./ 
             2  Felújítás [ 27,1] 26,8 /-0,3 kiad./ 
           3  Kölcsönök [ 29,0] 28,7 /-0,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 

 867/1. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. Fejezet 2. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     1  Általános forgalmi adó [2127 900,0] 2130 606,0 /+2706,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/586. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 
1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 820/5. (586. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 1064/1. 
(586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/3. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc1.jcs), 1064/4. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 1064/5. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 1064/6. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 867/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. Fejezet 5. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  5  Költségvetési befizetések 
     1  Központi költségvetési szervek [19 356,1] 20 254,0 /+897,9 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 867/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. Fejezet 5. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  5  Költségvetési befizetések 
     1  Központi költségvetési szervek [19 356,1] 20 856,1 /+1500,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/596. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/5. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 
1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398/6. (596. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), pontjában foglal-
takkal. 
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 867/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. Fejezet 5. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  5  Költségvetési befizetések 
     1  Központi költségvetési szervek [19 356,1] 19 118,9 /-237,2 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/615. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 867/5. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. Fejezet 2. cím 5. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
     5  Fejezeti tartalék [25 000,0] 15 000,0 /-10000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/3. (615. sz. jav. - 11.§(1)), 254/19. (615. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 
1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 867/6. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont módosítását javasolják: 
 
„1. Települési önkormányzatok feladatai 
 
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 430] 1 500 forint/fő, 
de településenként legalább 1 500 000 forint, azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt, ott közsé-
genként legalább 3 000 000 forint. 
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfeladataihoz, va-
lamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési, az igazgatási, va-
lamint a sportfeladatok.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 270/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont b) pont módosítását javasolják: 
 
 
„b) Közösségi közlekedési feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [515] 540 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat – a főváros és kerületei, továbbá a megyei jogú városok kivé-
telével – a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladataikhoz lakosságszám szerint illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 867/6. 
(537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 
875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 869/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) pont módosítását javasolják: 
 
„2 Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 
 
aa) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 300 000] 3 432 000 forint/körzetközpont 
A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
7/A. §-ában meghatározottak szerint az okmányirodák működéséhez, továbbá a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), illetve a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésé-
nek d) pontjában adott felhatalmazás alapján kijelölt önkormányzatok elsőfokú gyámügyi, valamint egyes 
gyermekvédelmi, szociális, igazgatási feladataihoz vehető igénybe. 
 
ab) Okmányiroda működési kiadásai 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [513] 534 forint/ügyirat, de okmányirodát fenntartó önkormányzatonként legalább 6 
000 000 forint. 
A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák működési kiadásaihoz a feldolgozott ügyeknek a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) által rendel-
kezésre bocsátott 2006. október 1-je és 2007. szeptember 30-a közötti ügyiratszáma szerint illeti meg. 
 
ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [280] 291 forint/fő 
A hozzájárulás a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által kijelölt városi, fővárosi, fő-
városi kerületi önkormányzatot az ellátási körzet lakosságszáma szerint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
igazgatási – elsőfokú gyámhatósági – feladataihoz illeti meg, a 2007. december 31-ei állapot szerint. Ez a 
pont tartalmazza az ellátási körzetben a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló 
személyek törvényes képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulást 
is.” 
 



-  - - 173 -

 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 872/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont b) pont ba) alpont módosítását javasolják: 
 
 
„b) Építésügyi igazgatási feladatok 
 
ba) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [50] 52 forint/fő 
A hozzájárulás – lakosságszám szerint – a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékes-
ségi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. ren-
deletben kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátására kijelölt körzetközpont és nem körzetközpont ön-
kormányzatokat illeti meg.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 874/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont a) alpont módosítását javasolják: 
 
 
„3. Körjegyzőség működése 
a) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [370 000] 399 600 forint/körjegyzőség/hónap” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 874/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. 
- 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 875/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) alpont módosítását javasolják: 
 
 
„b) Ösztönző hozzájárulás 
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg: 
 
ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosságszáma eléri 
vagy meghaladja az 1 000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [294 000] 317 520 forint/körjegyzőség/hónap, 
 
bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes la-
kosságszáma nem éri el az 1 000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [250 000] 270 000 forint/körjegyzőség/hónap, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 
915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakos-
ságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az öt vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a kör-
jegyzőséghez tartozó együttes lakosságszám nem éri el az 1 000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000] 540 000 forint/körjegyzőség/hónap, 
 
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] 174 960 forint/körjegyzőség/hónap. 
Az ösztönző hozzájárulás egy jogcímen vehető igénybe.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 879/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont a) pont módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 
915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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„4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 
 
a) Igazgatási és sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [150] 160 forint/fő 
A megyei, fővárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás igazgatási, területi hon-
védelmi igazgatási feladatainak ellátásához, valamint a sportfeladatok megszervezéséhez.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 880/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont b) pont módosítását javasolják: 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 880/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 
915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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/4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai/ 
 
„b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [700] 748 forint/fő 
A hozzájárulás a megyei, fővárosi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma alapján 
illeti meg a Gyvt. alapján szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz és a megyei/fővárosi 
gyermekvédelmi szakértői bizottság tevékenységéhez, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt. 
141. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint vezetett nyilvántartásban szereplő gyermekekhez kapcsolódó fel-
adataihoz.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 884/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont b) alpont módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 884/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 
915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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/7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gon-
dokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai/ 
 
„b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal 
küzdő település: 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 640] 5 058 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 887/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 
915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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„9. Pénzbeli szociális juttatások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [… – …] 3 950 - 20 350 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 887/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont fajlagos összeg 
módosítását javasolja: 
 
„9. Pénzbeli szociális juttatások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [… – …]4 000 - 20 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 887/3. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont a) pont módosítását javasolják: 
 
 
/10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok/ 
 
„a) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 135] 1 200 forint/fő 
A hozzájárulás lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a 
muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai 
ellátásához.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. 
sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 888/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont b) pont módosítását javasolják: 
 
 
„b) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [92 928 022] 98 317 847 forint/megye, főváros, 
 [375] 396 forint/fő 
A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a megyei/fővárosi ön-
kormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári 
ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 888/1. (537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 
915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 889/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 
880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 
899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 
936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 
987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 
1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 
1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok/ 
/b) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [92 928 022]120 000 000 forint/megye, főváros, 
[375]450 forint/fő” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 890/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 
915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/17. (565. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/565. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 890/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont aa) alpont módosítását javasolják: 
 
„a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: [500]527 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 890/2. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont b) pont módosítását javasolják: 
 
„b) Gyermekjóléti központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 340 000]2 468 700 forint/központ” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 891/1. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/286. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 114. pontja)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont e) pont ea) alpont módosítását javasolja: 
 
„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000]40 000 forint/fő 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 892/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 
915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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ea) A hozzájárulást igényelheti az e hozzájárulásban [2006-ben]2007-ben részesült, 10 000-nél nagyobb la-
kosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt 
szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében leg-
alább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek otthoná-
ba. E feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata 
ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményének keretében tart fenn jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtást, és e hozzájárulásban [2006.]2007. évben is részesült.” 
 
 Indokolás a T/3860/561. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 891/2. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont f) pont módosítását javasolják: 
 
„f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 237 300] 2 300 000 forint/szolgálat” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 892/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 
915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 892/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont g) pont fajlagos összeg módosítását java-
solják: 
 
„g) Támogató szolgáltatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [8 000 000]8 500 000 forint/szolgálat” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 895/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont k) pont módosítását javasolják: 
 
 
„k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [220 000] 232 100 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 896/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont l) pont módosítását javasolják: 
 
„l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [465 100]490 680 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 897/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont m) pont módosítását javasolják: 
 
„m) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 897/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [55 000]58 025 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 898/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) alpont módosítását javasolják: 
 
 
„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezésa) Fokozott ápolást, gondozást igénylő 
ellátás 
 
aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [950 000] 990 000 forint/fő 
A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata által fenntartott, külön-
leges, illetve speciális ellátást nyújtó, a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményekben ellátott, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 898/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen elhelyezett 0-17 éves 
gyermekek után vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámható-
ság határozata alapján a Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerin-
ti speciális ellátásban részesülnek. 
A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek eseté-
ben a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges. 
 
ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [800 000] 830 000 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedélybetegek, 
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó ottho-
nát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel – ide értve a Szoctv. 112. §-ának 
(8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is – tartják fenn. 
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában rögzítet-
teknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek, és 2007-ben normatív hozzájárulásban részesültek. 
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehető. 
 
ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [800 000] 820 000 forint/fő 
A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvé-
leményével rendelkező demens betegek ellátását biztosítják.  
Az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú 
férőhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet demencia kórkép súlyos fokoza-
tát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek után is. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma osztva 366-tal, 
elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási 
napok száma osztva 366-tal.” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 898/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 
880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 
899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 
936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 
987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 
1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 
1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) alpont módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
„a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 
 
aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [950 000] 1 400 000 forint/fő 
 
A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata által fenntartott, külön-
leges, illetve speciális ellátást nyújtó, a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményekben ellátott, 
gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen elhelyezett 0-17 éves 
gyermekek után vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámható-
ság határozata alapján a Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerin-
ti speciális ellátásban részesülnek. 
A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek eseté-
ben a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges. 
 
ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [800 000] 950 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedélybetegek, 
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó ottho-
nát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel – ide értve a Szoctv. 112. §-ának 
(8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is – tartják fenn. 
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában rögzítet-
teknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek, és 2007-ben normatív hozzájárulásban részesültek. 
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehető. 
 
ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [800 000] 820 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvé-
leményével rendelkező demens betegek ellátását biztosítják.  
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Az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú 
férőhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet demencia kórkép súlyos fokoza-
tát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek után is. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma osztva 366-tal, 
elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási 
napok száma osztva 366-tal.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/564. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 901/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) alpont módosítását javasolják: 
 
 
„b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 
 
ba) Otthont nyújtó ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [820 000] 847 060 forint/fő 
A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város 
önkormányzata veheti igénybe azok után a – gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, 
illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 0-17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-a 
szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben vagy hagyományos nevelőszülőnél kerültek elhelyezés-
re, és nem minősítették őket különleges vagy speciális szükségletűnek. 
 
bb) Utógondozói ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [680 000] 702 440 forint/fő 
Ez a hozzájárulás vehető igénybe az önkormányzat által – gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 53/A. §-
a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú fiatal felnőtt után. 
 
bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális in-
tézményekben 
 
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] 732 100 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. december 
hónapban normatív hozzájárulásban részesült. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/2. (564. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 901/2. (564. sz. jav. - 
3.mell.12.b)), 907/1. (564. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG: [785 000] 810 905 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási szük-
séglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív hozzájáru-
lásban nem részesült, és akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövede-
lem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 
 
bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG: [700 000] 723 100 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási szük-
séglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív hozzájáru-
lásban nem részesült, és akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövede-
lem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja. 
 
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [700 000] 723 100 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátri-
ai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. 
Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon 
gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondo-
zás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői 
tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a he-
lyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyet-
tes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamato-
san működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átme-
neti otthona, helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondo-
zóháza, otthonháza. 
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont, a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. ab) pont jogo-
sultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot. 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők otthontalansá-
gának megszüntetéséhez. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napja-
inak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal.” 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 901/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 
880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 
899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 
936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 
987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 
1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 
1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) alpont módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
„b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 
 
ba) Otthont nyújtó ellátás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [820 000] 1 200 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város 
önkormányzata veheti igénybe azok után a – gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, 
illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 0-17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-a 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben vagy hagyományos nevelőszülőnél kerültek elhelyezés-
re, és nem minősítették őket különleges vagy speciális szükségletűnek. 
 
bb) Utógondozói ellátás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [680 000] 750 000 forint/fő 
 
Ez a hozzájárulás vehető igénybe az önkormányzat által – gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 53/A. §-
a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú fiatal felnőtt után. 
 
bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális in-
tézményekben 
 
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. december 
hónapban normatív hozzájárulásban részesült. 
 
bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG: 785 000 forint/fő 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási szük-
séglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív hozzájáru-
lásban nem részesült, és akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövede-
lem 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 szük-
séglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív hozzájáru-
lásban nem részesült, és akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövede-
lem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja. 
 
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [700 000] 770 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátri-
ai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. 
Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon 
gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondo-
zás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői 
tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a he-
lyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyet-
tes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamato-
san működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átme-
neti otthona, helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondo-
zóháza, otthonháza. 
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont, a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. ab) pont jogo-
sultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot. 
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A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők otthontalansá-
gának megszüntetéséhez. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napja-
inak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/564. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 904/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) alpont c) al-
pont a) 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 forint/fő 
A hozzájárulás a [települési]helyi önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. 
december hónapban normatív hozzájárulásban részesült. 
bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG: 785 000 forint/fő 
A hozzájárulás a [települési]helyi önkormányzatot azon új – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási 
szükséglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív hozzá-
járulásban nem részesült, és akiknek [családjában ]a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított [egy főre eső 
jövedelem]jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 
bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG: 700 000 forint/fő 
A hozzájárulás a [települési]helyi önkormányzatot azon új – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási 
szükséglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív hozzá-
járulásban nem részesült, és akiknek [családjában ]a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított [egy főre eső 
jövedelem]jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja. 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/2. (564. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 898/2. (564. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 907/1. (564. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 907/2. (603. sz. jav. - 3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 
972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. 
jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 907/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 
880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 
899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 
936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 
987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 
1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 
1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 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” 

 
 
 Indokolás a T/3860/564. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 907/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont módosítását java-
solja: 
 
„13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 
a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 
 
... 
 
b) Bázis-szállás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/férőhely/nap 
 
A hozzájárulást a Szoctv.-ben meghatározott szolgáltatás után igényelheti a külön jogszabályban meghatáro-
zott szakmai feltételek szerint létrehozott bázis-szállást időszakosan működtető önkormányzat. 
A hozzájárulás a 30 ezernél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatot a működtetett és külön jog-
szabályban meghatározott módon dokumentáltan igénybevett bázis-szállás férőhelyek alapján illeti meg. 
A normatív hozzájárulás igénylése utólagosan, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás keretében történik.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/2. (564. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 898/2. (564. sz. jav. - 
3.mell.12.a)), 901/2. (564. sz. jav. - 3.mell.12.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 908/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a) pont módosítását javasolják: 
 
„14. Gyermekek napközbeni ellátása 
a) Bölcsődei ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [547 000]550 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 936/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. 
sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 909/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont b) pont módosítását javasolják: 
 
„b) Családi napközi ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [250 000]260 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 909/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 915/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás 
(az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú művészetoktatáshoz, 
kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos oktatáshoz)/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 550 000] 3 050 000 forint/teljesítmény-mutató/év 
 a 2008/2009. nevelési évre, tanévre 
- 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 915/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 918/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 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]42 000 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 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 921/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  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 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [112 000] 117 600 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 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 924/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 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 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 253 000 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 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 927/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 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] 253 000 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 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 930/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 3. pont módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.2.3. Fejlesztő felkészítés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [325 000] 331 500 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 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 933/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont fajlagos összeg módosítását java-
solják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [45 000] 45 900 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 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 933/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 936/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont fajlagos összeg módosítását java-
solják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
 
„16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [71 500] 72 930 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 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 936/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 



-  - - 209 -

 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 936/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont módo-
sítását javasolja: 
 
„16.5. Egyes pedagógiai programok támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 240 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
?- 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott intézményben a következők szerint: 
a) a hozzájárulást a párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-12. évfolyam-
ára, illetve a Közokt. tv. 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó 
tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. és 9. évfolyamtól kezdődően – a Közokt. tv. 
27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el 
az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére 
felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. E hozzájárulás mellett a 16.1. pont alatti hozzájárulások nem 
vehetők igénybe, 
 
b) a hozzájárulás 150 %-át a középiskolai, szakiskolai tanulók után, ha számukra – a 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 39/I. §-a, vagy 39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programja, illetve ha a 9. előkészítő osztályba járó középiskolai tanulóknak a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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c) a hozzájárulás 200 %-át a kollégiumban elhelyezett középiskolai tanulók után, akik számára – a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást, 
 
d) a hozzájárulás 300 %-át  a kollégiumban elhelyezett középiskolai, illetve a szakiskola 9. évfolyamára járó 
tanulók után, akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást. 
 
[Az a)-c) pont szerinti tanulók után a normatív hozzájárulás fajlagos összege, a d) pont szerinti tanu-
lók után a fajlagos összeg 150 %-a , a c) igényelhető.] 
 
Az a)-b) pont szerinti hozzájárulás mellett egy tanuló után a c), vagy d) jogcímen is jár a hozzájárulás.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 955/1. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Má-
riusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését javasolják a következő új 7. 
alpont  felvételével: 
 
„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 önhi-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 
977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. 
sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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báján kívül még át nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán - a 17.4.2. pontban 
meghatározott kivétellel - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésé-
ről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében tör-
ténő oktatásban részt vevő tanulók után. 
 
16.7.2 . Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 46 750forint/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 önhi-
báján kívül 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 fő-
tanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is.  
A 17.3. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak 
egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a 17.3.1. és 17.3.2. jogcím szerinti oktatásban is ré-
szesül, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben tanul. Ha a 
tanuló az egységes iskola keretében részesül művészetoktatásban, az e pont szerinti normatív hozzájárulások 
nem igényelhetők utána. 
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget vá-
lasztotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tan-
szakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/545. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 971/1. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 
874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 
918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 
976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 
1062. és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 3. pont elhagyását javasolják: 
 
/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. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/2. (545. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/1. (545. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 387/1. (545. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 1003/1. (545. sz. jav. - 5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 
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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 ré-
szesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt vevő ta-
nuló 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 ala-
pító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét 
munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás 
gyermekek felügyeletét, ellátását. 
Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. g) pont alatti további feltételeket is.] 

 
 
 Indokolás a T/3860/549. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 972/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 3. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja: 
 
„17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [185 000]186 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
- 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 972/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. 
pont C) rész módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/3. (549. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 218/3. (549. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 976/1. (549. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. 
(603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„5. C) A 11. c) Szociális étkeztetés és a 11. d) Házi segítségnyújtás jogcímek esetében az év közben jelent-
kező többletigényhez [új ellátásokhoz] kapcsolódó [többlet]támogatás igénylésére – mind az év közbeni, 
mind az év végi elszámolás többletigényeit illetően – nem az Áht. 64. §-a (5) bekezdése b) pontjának és 64. 
§-a (7) bekezdésének szabályait kell alkalmazni. Az évközi és az év végi [új ellátásokhoz] többletigényhez a 
XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16. cím 48. alcím 2. jogcímcsoport „Szociális szolgálta-
tások kiegészítő támogatása” előirányzatból pályázati úton lehet támogatást nyerni.  
 
Többletigénynek az minősül, ha az Áht. 64. §-a (3) bekezdése szerinti rendeletben szereplő előirányzat szá-
mításánál figyelembevett ellátotti létszám nő. Ellátotti létszámon az e melléklet 11. ca-cd) jogcímcsoporton, 
illetve a 11. da-dc) jogcímcsoporton jelentkező mutatószámok jogcímcsoportonkénti összegét kell érteni.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 976/1. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 
874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 
918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 
976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 
1062. és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont f) pont módo-
sítását javasolják: 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:/ 
 
„f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényleges – az 
előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévre becsült, 
tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a következő képlet szerint: 
  
   
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, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 976/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. 
(603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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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 dokumentu-
mokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – tanévenként, költségvetési éven belül – 
számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglét-
számra számítva kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel. 
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 központilag kiszámított 
közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. 
A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számításokban 
alkalmazott, a 2007. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alatti paraméter-
rendszert augusztus 31-éig, az alábbi paraméter-rendszert szeptember 1-jétől alkalmazzák a 2008/2009. ne-
velési évre, tanévre: 
Intézmény 
Évfolyam-csoportok (nyitvatartás) Gyermekek, tanulók heti foglalkoz-tatási időkerete Cso-
port/osztály átlag-létszám Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám Intézmény- 
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 
 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 szak-
képzési 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 tovább-
képző 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 foglalkoztatás
 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/3860/549. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/3. (549. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 218/3. (549. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 971/1. (549. sz. jav. - 3.mell.17.3.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 976/2. A Költségvetési bizottság  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 tényleges – az 
előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévre becsült, 
tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a következő képlet szerint: 
  
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 dokumentu-
mokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – tanévenként, költségvetési éven belül – 
számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglét-
számra számítva kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel. 
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 központilag kiszámított 
közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. 
A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számításokban 
alkalmazott, a 2007. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alatti paraméter-
rendszert augusztus 31-éig, az alábbi paraméter-rendszert szeptember 1-jétől alkalmazzák a 2008/2009. ne-
velési évre, tanévre: 
Intézmény 
Évfolyam-csoportok (nyitvatartás) Gyermekek, tanulók heti foglalkoz-tatási időkerete Cso-
port/osztály átlag-létszám Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám Intézmény- 
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 
 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 szak-
képzési 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 tovább-
képző évfolyama 5,7 10 22 0,4 0,10 
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok 26,0 25 24 1,2
 1,30 
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
 22,5 25 23 [0,23]0,25 0,23 
 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25 23 [0,23]0,25 0,15 
 1-2. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 21 22 0,26 0,27 
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 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/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó 

megosztása 

 977/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 4. számú melléklet előirányzat módosítását 
javasolja: 
 
„A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 
Előirányzat:  [565 300,0]571 078,8 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 977/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltételei A) 
rész előirányzat módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 977/1. 
(603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. 
jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a. 
 
„Előirányzat:  [113 060,0] 114 215,8  millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 977/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltételei B) 
rész I. pont előirányzat módosítását javasolja: 
 
„I. E törvény 3. számú melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó 
 
Előirányzat: [332 750,7] 336 227,1 millió forint 
 
II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
Előirányzat: [12 360,7]12 256,6 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 977/4. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltételei B) rész III. pont előirányzat 
módosítását javasolják: 
 
„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
Előirányzat:  [107 128,6] 117 128,6 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 977/5. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltételei B) 
rész III. pont előirányzat módosítását javasolja: 
 
„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
Előirányzat:  [107 128,6] 108 379,3 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatok 

 986/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz 
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 
880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 
899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 
936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 
987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 
1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 
1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 5. számú melléklet 12. pont módosítását javasolja: 
 
„12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegé-
szítésének támogatása 
Előirányzat:  [15 100,0]20 000,1 millió forint 
A központi költségvetés támogatást biztosít az Európai Unió támogatásai (a továbbiakban: uniós alapok) 
iránt benyújtott önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forráshoz (a továbbiakban: EU 
Önerő Alap támogatás). 
Az előirányzat a következő célokra használható fel: 
1. Forrást biztosít a korábbi években jóváhagyott EU Önerő Alap támogatás folyósítására, valamint Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Pécs – Európa Kulturális Fővárosa” nagyprojekt megvalósításához,  
2. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében differenciált támogatás nyújtható az alábbi célokra: 
a) a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló ivóvízminőségjavítás[,] és energia raci-
onalizálás,  
b) az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségveté-
si támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozatban szereplő és 2005. december 31-éig megala-
kult víziközmű társulattal rendelkező önkormányzati szennyvízelvezetés és –tisztítás,  [továbbá] 
c) az önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése, továbbá 
d) a szakképzés, kiemelt kórház, időseket és fogyatékosokat ellátó szociális ellátó rendszer fejlesztése  
saját forrás kiegészítésére. 
3. Amennyiben az előirányzat felhasználása lehetővé teszi, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
év közben rendeletében egyéb, uniós pályázati célok felhasználására is lehetőséget biztosíthat. 
A 2. pont szerinti célokhoz támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségű 
társulásaik igényelhetnek: 
a) a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)I.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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b) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló külön jogszabály alapján a kedvezmé-
nyezett kistérségek területén lévő települések; 
c) a többcélú kistérségi társulások 
= az általuk fenntartott intézmények fejlesztésére, illetve 
= azon fejlesztési célú uniós pályázatukhoz szükséges saját forráshoz igényelhetnek támogatást, amely a kis-
térségi társulás vagyonának gyarapodását szolgálja, és amellyel a kistérségi társulás valamennyi tagja egyet-
ért, 
d) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a sze-
rinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást kizárólag az a) vagy b) pont szerinti feltételeknek 
megfelelő tagjaik által – a fejlesztési célú uniós pályázatban - vállalt saját forrás alapján igényelhetnek 
e)  a megyei önkormányzatok. 
A benyújtott igényekről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt. A támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az önkormányzati és területfej-
lesztési miniszter – a pénzügyminiszter egyetértésével – 2008. február 28-áig rendeletet ad ki.” 
 
 Indokolás a T/3860/566. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsá-
ga, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 988/1. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/449. számú módosító javaslathoz 
(az ajánlás 129. pontja)  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont igénybevétel feltételei módosítását 
javasolja: 
 
/14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása/ 
 
„A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak kapacitást 
nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e célra fordított forrásaikkal megegye-
ző mértékű támogatást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, 
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott települések önkormányzatai burkolatfelújításra fordí-
tott forrásaik 140%-át igényelhetik támogatásként. 
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak burkolatfelújítására igé-
nyelnek állami támogatást.  
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2005. évre szóló Orszá-
gos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. (XI.2.) Korm. rendelet szerinti 1390/03. számú „A 
helyi közutak adatai” elnevezésű jelentésben meghatározott, 2005. december 31-ei állapotnak megfelelő bur-
kolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget kifejező alábbi súlyokkal – számított, régiónkénti előirányza-
tot e törvény 18. számú melléklete tartalmazza. 
Súlyok: 
- főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5, 
- gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2, 
- lakó és kiszolgáló utak: 1. 
[A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább 3 500,0 millió forint 
illeti meg a] A Közép-Magyarországi Régió előirányzatából az egyes önkormányzatokat az előző bekezdés-
ben számított súlyozás arányában számított összeg illeti meg. 
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét - ideértve a támogatás szempontjából elismerhető 
fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány e törvény 66. §-ának (3) bekezdése szerinti rendeletben szabályoz-
za.” 
 
 Indokolás a T/3860/522. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 993/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. pont előirányzat mó-
dosítását javasolja: 
 
/17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása/ 
 
„Előirányzat:  [2 200,0]2 000,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/593. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 999/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont c) pont elői-
rányzat módosítását javasolja: 
 
/18.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/ 
/c) Teljesítmény motivációs pályázati alap/ 
 
„Előirányzat: [700,0] 1 100,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1003/1. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 
874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 
918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 
976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (593. sz. jav. - 31.§(19)b)), 4/3. (593. sz. jav. - 31.§(19)c)), 
56/5. (593. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 296/2. (593. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 
1062. és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont elhagyását javasolják: 
 
„[22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 
 
Előirányzat: 1 400,0 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 15-éig 
rendeletet ad ki.]” 

 
 
 Indokolás a T/3860/545. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1006/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont előirányzat 
módosítását javasolja: 
 
„22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 
 
Előirányzat: 500,0 millió forint 2008. január 1-jétől augusztus 31-éig 
1 400,0 millió forint 2008. szeptember 1-jétől” 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/2. (545. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/1. (545. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím), 387/1. (545. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 955/1. (545. sz. jav. - 3.mell.16.új7.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 
5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1010/1. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasol-
ja a következő új 26. pont  felvételével: 
 
„26. Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése 
Előirányzat: 500 millió forint 
 
Az előirányzat a villamosenergia liberalizáció miatti áremelkedésből származó kiadási többletet saját forrás-
ból részben vagy egészben finanszírozni nem képes települési önkormányzatok támogatására szolgál. Igény-
lése 2008. évben az e törvény 6. számú melléklet 1. pontja szerinti feltételrendszer keretében történik. A tá-
mogatás a 6. számú melléklet 1.3.1.2. pontja szerint számított — de legfeljebb a működési forráshiánynak 
megfelelő — összegben jár. A támogatásról a pénzügyminiszter július 15-éig., illetve november 30-áig dönt 
és annak önkormányzatonkénti összegét a Magyar Közlönyben, illetve a 
Pénzügyminisztérium honlapján teszi közzé. A támogatás átutalására — a nettó finanszírozás keretében — a 
közzététel hónapjáig időarányosan járó támogatásra szólóan egy összegben, a további részre vonatkozóan 
havi ütemezésben kerül sor. A szeptember 30-áig benyújtott igénylés alapján megállapított támogatás átuta-
lása a közzétételt követően, soron kívül történik. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a villamosenergia szolgáltatóval (szolgáltatókkal) kötött szolgáltatási 
szerződés(ek)ből következő áremelkedés éves súlyozott átlagos mértéke miatti kiadásnövekmény alapján tör-
ténik.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/588. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 1010/2. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasol-
ja a következő új 26. pont  felvételével: 
 
„26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 
 
Előirányzat: 40 000,0 millió forint 
A központi költségvetés támogatást nyújt a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott költségvetési 
szervek munkavállalói 2008. évi illetményének — e törvény alapján történő — növelésére. A támogatás a 
helyi önkormányzatot a 2008. január 1-jei foglalkoztatotti létszám illetményadatainak felmérése alapján illeti 
meg, az illetmény-előmeneteli rendszer növeléséhez kapcsolódó kiadásaira, elszámolási kötelezettség mel-
lett. 
A támogatás folyósítása a felmérést követő első ütemben halmozott időarányosan, majd havonta egyenlő 
részletekben a nettó finanszírozás keretében történik. A központi költségvetés a felmérés eredményének 
megállapításáig a bérfizetési időpontokhoz igazodóan előleget biztosít, elszámolási kötelezettség mellett. A 
havi előleg összege a 2007. első félévi rendszeres személyi juttatásnak az illetmény-előmeneteli rendszerek 
2008. évi emelkedési mértékével számított összegének időarányos része. Az előleg összege a támogatás első 
ütemű folyósítása összegéből levonásra kerül. A támogatási igény felmérésének módszerét a folyósítás és el-
számolás rendjét a Kormány 2008. február 29-éig rendeletben szabályozza.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/3. (588. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 1010/5. (588. sz. jav. - 
5.mell.kieg.), 1010/7. (588. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.3.1.3.1.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/590. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1010/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a 
következő új 26. pont  felvételével: 
 
„26. Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése 
 
Előirányzat: 500 millió forint 
 
Az előirányzat a villamosenergia liberalizáció miatti áremelkedésből származó kiadási többletet saját forrás-
ból részben vagy egészben finanszírozni nem képes települési önkormányzatok támogatására szolgál. Igény-
lése 2008. évben az e törvény 6. számú melléklet 1. pontja szerinti feltételrendszer keretében történik. A tá-
mogatás a 6. számú melléklet 1.3.1.2. pontja szerint számított – de legfeljebb a működési forráshiánynak 
megfelelő – összegben jár. A támogatásról a pénzügyminiszter július 15-éig, illetve november 30-áig dönt és 
annak önkormányzatonkénti összegét a Magyar Közlönyben, illetve a Pénzügyminisztérium honlapján teszi 
közzé. A támogatás átutalására – a nettó finanszírozás keretében – a közzététel hónapjáig időarányosan járó 
támogatásra szólóan egy összegben, a további részre vonatkozóan havi ütemezésben kerül sor. A szeptember 
30-áig benyújtott igénylés alapján megállapított támogatás átutalása a közzétételt követően, soron kívül tör-
ténik.  
Az igénybe vett támogatás elszámolása a villamosenergia szolgáltatóval (szolgáltatókkal) kötött szolgáltatási 
szerződés(ek)ből következő áremelkedés éves súlyozott átlagos mértéke miatti kiadásnövekmény alapján tör-
ténik.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/599. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1010/4. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a 
következő új 27. pont  felvételével: 
 
„27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 
Előirányzat: 500,0 millió forint 
A támogatást Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkormányzatai igényelhetik: 
a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat és Térképtá-
rának adatai alapján 85 méternél nem több, és 
b) amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren-
delet 2006. december 31-én hatályos rendelkezései szerint az 1-2. számú mellékletekben szereplő kistérségek 
területén találhatók. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, va-
lamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2008. március 15-éig rendeletet alkot.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/1. (590. sz. jav. - 4.§(4)), 56/4. (590. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 
255/3. (590. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/6. (599. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 254/3. (599. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 1010/6. (599. sz. jav. - 5.mell.kieg.), 1010/8. (599. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.3.1.3.1.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1010/5. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok módosítását javasolja: 
 
„Kiegészítő szabály: 
A központosított előirányzatok közül: 
- az 1. pont szerinti lakossági közműfejlesztés támogatásánál, 
- a 11. pont szerinti 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzat-
ok támogatásánál, 
- a 21. pont szerinti vizitdíj visszatérítésének támogatásánál, 
amennyiben az 51. § (6) bekezdésben foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült, a teljesülés külön sza-
bályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól, valamint 
- a 26. pont szerinti villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése jogcímén rendelkezésre álló elői-
rányzat túlléphető.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/588. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 1010/6. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet Kiegészítő szabályok 
módosítását javasolja: 
 
„Kiegészítő szabály: 
A központosított előirányzatok közül: 
- az 1. pont szerinti lakossági közműfejlesztés támogatásánál, 
- a 11. pont szerinti 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzat-
ok támogatásánál, 
- a 21. pont szerinti vizitdíj visszatérítésének támogatásánál, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 
5.mell.22.előir.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 
8.mell.II.2.igény), 1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/3. (588. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 1010/1. (588. sz. jav. - 
5.mell.új26.), 1010/7. (588. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.3.1.3.1.), pontjaiban foglaltakkal. 
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amennyiben az 51. § (6) bekezdésben foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült, a teljesülés külön sza-
bályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól, valamint 
- a 26. pont szerinti villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése jogcímén rendelkezésre álló elői-
rányzat túlléphető.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/599. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését 

szolgáló kiegészítő támogatások 

 1010/7. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel 
feltételei 1.3. alpont 1.3.1. alpont módosítását javasolja: 
 
/1.3. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok – az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban: OEP finanszírozási kör) nélküli – 
tárgyévet megelőző év tényleges működési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényből fakadó 
kötelezettséggel növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelőző év kiadása 
alatt a következő forrásokból teljesített kiadások értendők: egészségügyi működési célra OEP-től és egyéb 
szervektől átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelőző feladatellátás saját működési bevétele, az ilyen célú előző 
évi maradvány-felhasználás, valamint a fenntartó önkormányzattól származó 2007. évi működési célú támo-
gatás (intézményfinanszírozás) összege, legfeljebb a 2005. évi tényleges működési célú támogatás erejéig./ 
 
„1.3.1. A működési kiadás számításánál - az útmutató módszertana szerint - a tárgyévre vonatkozó költség-
vetési törvény alapján kialakításra került paramétereket lehet figyelembe venni. Ezen belül  
 
1.3.1.1. a személyi juttatásoknál növekmény e támogatás megállapításánál nem vehető figyelembe, 
1.3.1.2. a dologi kiadásoknál a tárgyévet megelőző év tényleges kiadása 2,3 %-os növekménye, ezen túl a 
villamosenergia – az áramszolgáltatási szerződés(ek) alapján számított, egységár változásból fakadó áremel-
kedés éves súlyozott átlagos mértéke szerinti – kiadásnövekményének 4,5 % feletti része vehető figyelembe. 
1.3.1.3. Ez utóbbi kiadásnövekmény támogatásának forrását az e törvény 5. számú melléklet 26. pont szerinti 
jogcím előirányzata biztosítja. 
 
1.3.1.4. a köz- és magánszféra együttműködése (a továbbiakban: PPP) keretében megvalósult létesítmények 
esetében - ha a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetből 2008. évben költségvetési 
támogatásban részesülnek - a működési kiadások körében – a szolgáltatási szerződés hatálya időszakában – 
kizárólag az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjból az üzemeltetéshez kapcsolódó fizetési kötele-
zettség 25 %-a vehető figyelembe. Az üzemeltetési célú hozzájárulás-rész arányát az önkormányzati szolgál-
tatási díjban és a költségvetési hozzájárulásban egyenlőnek kell tekinteni. Egyéb esetben a PPP keretei között 
megvalósult fejlesztéshez kapcsolódó működési kiadások nem vehetők számításba.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/588. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/6. (599. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 254/3. (599. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 1010/3. (599. sz. jav. - 5.mell.új26.), 1010/8. (599. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.3.1.3.1.), pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/3. (588. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 1010/1. (588. sz. jav. - 
5.mell.új26.), 1010/5. (588. sz. jav. - 5.mell.kieg.), pontjaiban foglaltakkal. 



-  - - 227 -

- támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén 
egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 1010/8. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel fel-
tételei 1.3. alpont 1.3.1. alpont módosítását javasolja: 
 
/1.3. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok – az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban: OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgy-
évet megelőző év tényleges működési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényből fakadó köte-
lezettséggel növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelőző év kiadása alatt 
a következő forrásokból teljesített kiadások értendők: egészségügyi működési célra OEP-től és egyéb szer-
vektől átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelőző feladatellátás saját működési bevétele, az ilyen célú előző évi 
maradvány-felhasználás, valamint a fenntartó önkormányzattól származó 2007. évi működési célú támogatás 
(intézményfinanszírozás) összege, legfeljebb a 2005. évi tényleges működési célú támogatás erejéig./ 
 
„1.3.1. A működési kiadás számításánál - az útmutató módszertana szerint - a tárgyévre vonatkozó költség-
vetési törvény alapján kialakításra került paramétereket lehet figyelembe venni. Ezen belül  
 
1.3.1.1. a személyi juttatásoknál növekmény e támogatás megállapításánál nem vehető figyelembe, 
 
1.3.1.2. a dologi kiadásoknál a tárgyévet megelőző év tényleges kiadása 2,3 %-os növekménye, ezen túl a 
villamosenergia – az áramszolgáltatási szerződés(ek) alapján számított, egységár változásból fakadó áremel-
kedés éves súlyozott átlagos mértéke szerinti – kiadásnövekményének 4,5 % feletti része vehető figyelembe. 
Ez utóbbi kiadásnövekmény támogatásának forrását az e törvény 5. számú melléklet 26. pont szerinti jogcím 
előirányzata biztosítja. 
 
1.3.1.3. a köz- és magánszféra együttműködése (a továbbiakban: PPP) keretében megvalósult létesítmények 
esetében - ha a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetből 2008. évben költségvetési 
támogatásban részesülnek - a működési kiadások körében – a szolgáltatási szerződés hatálya időszakában – 
kizárólag az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjból az üzemeltetéshez kapcsolódó fizetési kötele-
zettség 25 %-a vehető figyelembe. Az üzemeltetési célú hozzájárulás-rész arányát az önkormányzati szolgál-
tatási díjban és a költségvetési hozzájárulásban egyenlőnek kell tekinteni. Egyéb esetben a PPP keretei között 
megvalósult fejlesztéshez kapcsolódó működési kiadások nem vehetők számításba.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/599. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

7. számú melléklet: A helyi önkormányzatok színházi támogatása 

 1016/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 7. számú melléklet módosítását javasolja: 
 
„7. számú melléklet a 2007. évi …. törvényhez 
 

A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
 
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 910,0 millió forint. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/6. (599. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 254/3. (599. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 1010/3. (599. sz. jav. - 5.mell.új26.), 1010/6. (599. sz. jav. - 5.mell.kieg.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Ebből: 
 
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [9 479,7] 9 579,7 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó kő-
színházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság vagy azt követő-
en nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt tá-
mogató 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., Ka-
tona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós 
Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) 3 713,7 
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata 
(Komédium Színház Kht.) 28,8 
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata 
(A FENYÁR Kht. Piccolo Színháza) 43,5 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 460,1 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 101,1 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Győri Balett) 554,4 
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) [246,8] 261,8 
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] 434,0 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház) [404,2] 424,2 
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] 294,0 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 317,6 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) [145,5] 155,5 
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] 9 579,7 
 
b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 387,3 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó báb-
színházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság vagy azt követő-
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en nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt tá-
mogató 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” 

 
 
 Indokolás a T/3860/600. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1016/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 7. számú melléklet módosítását javasolja: 
 
„7. számú melléklet a 2007. évi …. törvényhez 
 

A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
 
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 860,0 millió forint. 
Ebből: 
 
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [9 479,7] 9 529,7 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó kő-
színházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság vagy azt követő-
en nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt tá-
mogató 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., Ka-
tona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós 
Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) 3 713,7 
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata 
(Komédium Színház Kht.) 28,8 
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/2. (600. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 254/4. (600. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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(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) 50,0 
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] 9 529,7 
 
b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 387,3 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó báb-
színházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság vagy azt követő-
en nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt tá-
mogató 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” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/3. (601. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 254/5. (601. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/601. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású tá-

mogatásai 

 1019/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont módosítását javasolják: 
 
„1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [1 717,8]1 872,0 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [11 700]12 753,0 forint/fő/év” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1020/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont előirány-
zat módosítását javasolja: 
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/ 
/1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [1 717,8] 1 671,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1022/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont módosítását javasolják: 
 
„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
ELŐIRÁNYZAT: [1 000,0]1 090,0 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 
5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 5.mell.új27.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1024/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont módosítását javasolják: 
 
„3. Pedagógiai szakszolgálat 
ELŐIRÁNYZAT: [3 576,1] 3 897,9 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 020 000] 1 111 800 forint/fő/év” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1025/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont előirány-
zat módosítását javasolja: 
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/ 
/3. Pedagógiai szakszolgálat/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [3 576,1] 4 241,2millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1026/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 1. pont módosítását javasolják: 
 
„II. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES SZOCIÁLIS FELADATOKHOZ 
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
ELŐIRÁNYZAT: [87 759,0] 88 987,6 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 
5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1027/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 2. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
„2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [15 073,7] 15 284,7 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1027/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1027/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 2. pont igény-
bevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
„2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 15 073,7 millió forint 
 
A támogatást a települési önkormányzat az általa – a Szoctv. 37/H. §-a (2) bekezdésének megfelelően – 
szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti. A támogatás a közcélú foglalkozta-
tással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra fordítható. A támogatás összege foglalkoztatottan-
ként 3 700 forint mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési 
kötelezettség terheli. 
A támogatás településenkénti éves keretösszege 500 000 forint alapösszegből, valamint a rendszeres szociá-
lis segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma alapján számított kiegészítő 
összegből áll a következők szerint: 
T = 500 000 + (RSZ + KC *[ …]9,4) *[ …]36 499 (forint) 
ahol 
 T = a települési önkormányzatnak közcélú foglalkoztatásra járó támogatása, 
 RSZ = a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek 2007. március, június és 
szeptember havi létszámadatainak átlaga, 
 KC = a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak 2007. március, június és szeptem-
ber havi létszámadatainak átlaga, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1028/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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[ …]9,4 = a rendszeres szociális segélyezettek 2007. március, június és szeptember havi országos adataiból 
számított létszámának a közcélú munkával foglalkoztatottak 2007. március, június és szeptember havi orszá-
gos adataiból számított létszámához viszonyított arányszáma, 
[ …]36 499 = a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos támogatás. 
Az I. félévi felhasználás figyelembevételével 2008. augusztus 1-jével új előirányzat kerül megállapításra. 
Azon önkormányzatoknál, ahol az első félévi felhasználás nem éri el a támogatás éves összegének időará-
nyos részét, az új előirányzatként megállapításra kerülő összeg a támogatás éves összegének az időarányosan 
fel nem használt támogatás kétszeresével csökkentett összege, amely azonban nem lehet kevesebb, mint a 
módosított előirányzat megállapításának időpontjáig felhasznált összeg. 
Az eredeti előirányzatokhoz képest történt előirányzat-csökkentések országos szinten összesített összege a 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetésében tar-
talékot képez, amelyből a települési önkormányzatok közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást igé-
nyelhetnek. A többlettámogatás igénylési szabályait a Kormány állapítja meg 2008. március 31-éig. 
Az önkormányzatot így megillető új előirányzat éves felhasználásának elszámolása a tárgyévben e jogcímen 
felmerült kiadások, valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti havi visszaigénylések alapján történik.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1028/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 3. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
„3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [335,9] 340,6 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 
5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 
1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1028/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 3. pont elői-
rányzat módosítását javasolja: 
 
„3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [335,9]338,9 millió forint” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 
5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 
1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 1038/2. (603. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1029/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész előirányzat módosítását javasolják: 
 
„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
ELŐIRÁNYZAT: [35 504,1] 36 104,1 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 1038/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész előirányzat módosítását javasolják: 
 
„IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
ELŐIRÁNYZAT: [19 600,0] 22 600,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1038/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész előirányzat 
módosítását javasolja: 
 
„IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
ELŐIRÁNYZAT: [19 600,0]28 079,8 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 
1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/603. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1039/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 1. pont mó-
dosítását javasolják: 
 
„2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei 
 
2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [200] 230 forint/fő, 
+ [1 000 000] 1 015 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
+ [700 000] 805 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település, 
+ [100 000] 115 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 
de legalább [20 000 000] 23 000 000 forint, és legfeljebb [45 000 000] 51 750 000 forint társulásonként.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 34/2. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím), 34/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/4. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/6. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/8. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/9. (603. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 35/10. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 35/12. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/13. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 35/15. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/19. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/3. (603. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 56/7. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 67/2. (603. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/4. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 69/2. (603. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 254/7. (603. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 887/2. (603. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 904/1. (603. sz. jav. - 3.mell.12.b)c)a)), 907/2. (603. sz. jav. - 
3.mell.13.), 936/2. (603. sz. jav. - 3.mell.16.5.), 972/1. (603. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 972/2. (603. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 976/2. 
(603. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 977/1. (603. sz. jav. - 4.mell.előir.), 977/2. (603. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 977/3. (603. sz. jav. - 
4.mell.igényB)I.előir.), 977/5. (603. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 999/1. (603. sz. jav. - 5.mell.18.c)előir.), 1006/1. (603. sz. jav. - 
5.mell.22.előir.), 1010/4. (603. sz. jav. - 5.mell.új27.), 1020/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 1025/1. (603. sz. jav. - 8.mell.I.3.előir.), 
1027/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.2.igény), 1028/2. (603. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1043/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. 
pont a) pont módosítását javasolják: 
 
„a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 115 000 forint/fő/év 
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 92 000 forint/fő/év 
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 1043/2. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/286. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 114. pontja)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel 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 forint/fő/év 
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 80 000 forint/fő/év 
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítő 
szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó gyermekek, ta-
nulók létszáma után igényelhető a következők szerint: 
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akiknek lakó-
helye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye stb.) szerinti te-
lepülésen van. A [10 000] 20 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő in-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1044/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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tézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 60 %-ának megfelelő támogatás vehető 
igénybe. 
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendel-
kező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. A [10 000] 
20 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő intézmények székhe-
lyén/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 székhelyén lakónak minősülnek.” 
 
 Indokolás a T/3860/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1044/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. 
pont b) pont módosítását javasolják: 
 
„b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 92 000 forint/fő/év 
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra.” 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1045/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. 
pont c) pont módosítását javasolják: 
 
„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] 46 000 forint/fő/év 
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1045/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1047/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. 
pont d) pont módosítását javasolják: 
 
„d) Tagintézményi támogatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000] 80 500 forint/fő/év 
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra,  
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1049/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. 
pont e) pont módosítását javasolják: 
 
„e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 
  
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 33 000 forint/fő/év 
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1049/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1049/2. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 2. 
pont módosítását javasolják: 
 
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
 
/2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat/ 
 
„Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 000] 2 200 forint/fő/év 
–2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
–2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/2. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopé-
diai ellátás; gyógytestnevelés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [11 000] 12 100 forint/fő/év 
–2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
–2009. évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1052/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 3. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják: 
 
„2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [210 000]241 500 forint/fő 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [190 000]218 500 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1053/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. pont 
igénybevétel feltételei a) pont módosítását javasolják: 
 
„a) Szociális étkeztetés 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [6 500] 7 475 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 500]5 175 forint/fő” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1053/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. 
(537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 
1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1054/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. pont 
igénybevétel feltételei b) pont módosítását javasolják: 
 
„b) Családsegítés 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [320] 368 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [300] 345 forint/fő 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [250] 287 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1054/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1055/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. pont 
igénybevétel feltételei c) pont módosítását javasolják: 
 
„c) Házi segítségnyújtás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [55 000] 63 250 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [48 000] 55 200 forint/fő 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [35 000] 40 250 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 1056/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1056/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. pont 
igénybevétel feltételei d) pont módosítását javasolják: 
 
„d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [26 000] 29 900 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 000] 25 300 forint/fő 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [11 000] 12 650 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1056/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 
1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1057/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. pont 
igénybevétel feltételei e) pont módosítását javasolják: 
 
„e) Közösségi ellátások 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 300 000] 2 645 000 forint/szolgálat 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 000 000] 2 300 000 forint/szolgálat 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 000 000] 1 150 000 forint/szolgálat” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1058/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. pont 
igénybevétel feltételei f) pont módosítását javasolják: 
 
„f) Támogató szolgálat 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 500 000] 4 025 000 forint/szolgálat 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 000 000] 3 450 000 forint/szolgálat 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 500 000] 1 725 000 forint/szolgálat „ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1058/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1059/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. pont 
igénybevétel feltételei g) pont módosítását javasolják: 
 
„g) Nappali ellátás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [90 000] 103 500 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [64 000] 73 600 forint/fő 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 34 500 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1059/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1059/2. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 5. pont mó-
dosítását javasolják: 
 
 
„2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási  feladatainak támogatása 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [550 000] 632 500 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000] 575 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. 
- 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1060/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 6. pont mó-
dosítását javasolják: 
 
„2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200] 1 380 forint/fő 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 050] 1 207 forint/fő 
 
A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500] 575 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1060/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1062/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 7. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják: 
 
/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] 1 495 000 forint/könyvtári szolgáltató hely” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1062/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1063/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 
921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 
1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. 
és 1063. pontjai)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 8. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják: 
 
/A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása/ 
2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [90 000] 103 500 forint/költségvetési szervek száma alapján számított mutatószám” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.), 1063/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.8.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

11. számú melléklet: A Nyugdíjbiztosítási Alap előirányzatai 

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 

 1064/1. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 1. cím 6. al-
cím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
       5  Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás[140 955,0] 143 661,0 /+2706,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/586. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 35/1. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 35/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 35/5. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 35/7. (537. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 35/11. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 35/14. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 35/16. (537. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 35/18. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 36/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 40/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 67/3. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 68/1. (537. 
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 69/1. (537. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 255/2. (537. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 270/1. 
(537. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 867/6. (537. sz. jav. - 3.mell.1.a)), 869/1. (537. sz. jav. - 3.mell.2.a)), 872/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.2.b)ba)), 874/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.a)), 875/1. (537. sz. jav. - 3.mell.3.b)), 879/1. (537. sz. jav. - 3.mell.4.a)), 880/1. (537. sz. 
jav. - 3.mell.4.b)), 884/1. (537. sz. jav. - 3.mell.7.b)), 887/1. (537. sz. jav. - 3.mell.9.fajl.), 887/3. (537. sz. jav. - 3.mell.10.a)), 888/1. 
(537. sz. jav. - 3.mell.10.b)), 890/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 890/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.b)), 891/2. (537. sz. jav. - 3.mell.11.f)), 
892/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 895/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.k)), 896/1. (537. sz. jav. - 3.mell.11.l)), 897/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.11.m)), 898/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 901/1. (537. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 908/1. (537. sz. jav. - 3.mell.14.a)), 909/1. (537. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)), 915/1. (537. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 918/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 921/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 
924/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 927/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.), 930/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 933/1. (537. sz. jav. - 
3.mell.16.3.fajl.), 936/1. (537. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 977/4. (537. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.előir.), 1019/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 
1022/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.2.), 1024/1. (537. sz. jav. - 8.mell.I.3.), 1026/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 1027/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.II.2.előir.), 1028/1. (537. sz. jav. - 8.mell.II.3.előir.), 1029/1. (537. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 1038/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.előir.), 1039/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.1.), 1043/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 1044/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.2.1.b)), 1045/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 1047/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), 1049/1. (537. sz. 
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.e)), 1049/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 1052/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.fajl.), 1053/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)), 1054/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényb)), 1055/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényc)), 
1056/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényd)), 1057/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénye)), 1058/1. (537. sz. jav. - 
8.mell.IV.igény2.4.igényf)), 1059/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)), 1059/2. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.5.), 1060/1. (537. 
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.6.), 1062/1. (537. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 820/5. (586. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 867/1. (586. 
sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1064/3. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc1.jcs), 1064/4. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 1064/5. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 1064/6. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 1064/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 1. cím 
6. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
       5  Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás[140 955,0] 140 650,6 /-304,4 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1064/3. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 2. cím 1. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       1  Öregségi nyugdíj [1666 250,0] 1667 839,0 /+1589,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. 
(591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 820/5. (586. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 867/1. (586. 
sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1064/1. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/4. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 1064/5. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 1064/6. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/586. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 1064/4. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 2. cím 1. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       2  Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj [627 150,0] 627 748,0 /+598,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/586. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 1064/5. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 2. cím 1. al-
cím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       3  Hozzátartozói nyugellátás [334 250,0] 334 568,0 /+318,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/586. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 1064/6. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 2. cím 1. al-
cím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 820/5. (586. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 867/1. (586. 
sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1064/1. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/3. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc1.jcs), 1064/5. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 1064/6. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 820/5. (586. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 867/1. (586. 
sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1064/1. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/3. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc1.jcs), 1064/4. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 1064/6. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       6  Tizenharmadik havi nyugdíj [210 338,2] 210 539,2 /+201,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/586. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 1064/7. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 5. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [4 154,7] 4 082,3 /-72,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 632,7] 1 612,3 /-20,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 506,2] 499,9 /-6,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 947,0] 2 910,2 /-36,8 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 49,4 /-0,6 kiad./ 
             6  Kamatfizetések [ 20,0] 19,7 /-0,3 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 400,0] 395,0 /-5,0 kiad./ 
           3  Kölcsönök [ 236,8] 233,8 /-3,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 820/5. (586. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 867/1. (586. 
sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1064/1. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 1064/3. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc1.jcs), 1064/4. (586. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 1064/5. (586. sz. jav. - 
11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 
1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1064/8. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 5. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     2  Igazgatási szervek [18 498,1] 18 266,1 /-232,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [12 016,6] 11 866,4 /-150,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 757,8] 3 710,8 /-47,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 647,7] 2 614,6 /-33,1 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 138,0] 136,3 /-1,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

12. számú melléklet: Az Egészségbiztosítási Alap előirányzatai 

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 

 1070/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. cím 
3. alcím 1. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 
1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás [531 511,8] 531 811,8 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/611. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1076/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 5. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [17 493,6] 17 269,8 /-223,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [10 626,4] 10 493,6 /-132,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 361,8] 3 319,8 /-42,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 982,8] 2 945,5 /-37,3 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 175,0] 172,8 /-2,2 kiad./ 
             6  Kamatfizetések [ 60,0] 59,2 /-0,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 400,0] 395,0 /-5,0 kiad./ 
           3  Kölcsönök [ 300,0] 296,3 /-3,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/15. (611. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 
1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1077/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1077/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 5. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     2  Igazgatási szervek [2 163,7] 2 130,1 /-33,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 361,2] 356,7 /-4,5 kiad./ 
 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 25,8] 25,5 /-0,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 300,4] 2 271,6 /-28,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/3860/591. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 1077/3. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat új 17. számú melléklet módosítását javasol-
ja: 
 
„17. számú melléklet a 2007. évi …..  törvényhez 
 
 A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forint-

ban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2008. évben 
 
Fizetési fokozatok   Fizetési osztályok 
A B C D E F G H I J 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/2. (591. sz. jav. - 11.§(1)), 0/4. (591. sz. jav. - 11.§(2)), 0/5. (591. 
sz. jav. - 11.§(3)), 0/6. (591. sz. jav. - 11.§(4)), 0/7. (591. sz. jav. - 11.§(5)), 97/6. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 140/3. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 178/10. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 253/1. (591. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 255/4. (591. sz. 
jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 256/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 257/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 316/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 326/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 327/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 330/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 361/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 394/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 394/2. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 398/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 398/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím), 398/7. (591. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.10.cím), 405/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 420/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 420/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 421/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 421/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 421/3. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 421/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím3.alc), 421/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.16.cím), 421/6. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 569/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 571/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 571/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.6.cím), 618/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 624/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 633/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 643/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 647/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 647/2. (591. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.7.cím), 728/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 728/3. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 734/1. (591. sz. 
jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 742/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 772/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 804/4. (591. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 820/4. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 820/6. (591. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 
820/8. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 822/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 822/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 
824/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 825/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 825/2. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 
827/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 860/1. (591. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 867/2. (591. sz. jav. - 
1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 867/5. (591. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím5.alc), 1064/2. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 
1064/7. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 1064/8. (591. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 1076/1. (591. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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1. 69 000 75 000 76 000 78 000 88 000 120 500 125 500 128 500 141 000
 153 500 
2. 1,0175 1,0200 1,0250 1,0250 1,0275 1,0375 1,0375 1,0500 1,0450 1,0600 
3. 1,0350 1,0400 1,0500 1,0500 1,0550 1,0750 1,0750 1,1000 1,1000 1,1350 
4. 1,0525 1,0600 1,0750 1,0750 1,0900 1,1125 1,1125 1,1500 1,1650 1,2100 
5. 1,0700 1,0800 1,1000 1,1000 1,1250 1,1500 1,1500 1,2000 1,2400 1,2850 
6. 1,0875 1,1000 1,1250 1,1250 1,1600 1,1875 1,1875 1,2600 1,3150 1,3600 
7. 1,1050 1,1325 1,1550 1,1525 1,1975 1,2250 1,2250 1,3350 1,3900 1,4200 
8. 1,1250 1,1650 1,1850 1,1875 1,2350 1,2675 1,2750 1,4100 1,4650 1,4825 
9. 1,1450 1,1975 1,2200 1,2250 1,2725 1,3100 1,3350 1,4850 1,5250 1,5450 
10. 1,1650 1,2325 1,2550 1,2625 1,3100 1,3700 1,3975 1,5600 1,5850 1,6075 
11. 1,1850 1,2675 1,2900 1,3000 1,3475 1,4300 1,4600 1,6250 1,6450 1,6700 
12. 1,2075 1,3025 1,3275 1,3375 1,3775 1,4900 1,5225 1,6900 1,7050 1,7325 
13. 1,2300 1,3375 1,3650 1,3750 1,4075 1,5500 1,5850 1,7550 1,7750 1,8025 
14. 1,2525 1,3750 1,4025 1,4125 1,4425 1,6100 1,6475 1,8200 1,8450 1,8725” 

 
 
 Indokolás a T/3860/595. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/7. (595. sz. jav. - 57.§(1)), pontjában foglaltakkal. 



II. rész 
 
 
A Házszabály 121. § (3) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt módosító és kapcsolódó 
módsoító javaslatokról az Országgyűlés a határozathozatal második szakaszában dönt: 

 
T/3860/2., /4., /8., /32., /33., /34., /40., /41., /47., /48., /53., /54., /55., /57., /58., /59., /60., /71., /72., 
/110., /115., /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., /502., /512., /538., /548., /551., /552., /553., /567., /568., /587., /589. 
 
 
 
Budapest, 2007. november 22. 
 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának  Jogi és Tájékoztatási Főosztálya 

 
 

Varga Mihály s.k. 
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 

bizottságának elnöke 

Dr. Avarkeszi Dezső s.k. 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 

bizottságának elnöke 

Dr. Kökény Mihály s.k. 
Egészségügyi  

bizottságának elnöke 

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

bizottságának elnöke 

Dr. Eörsi Mátyás s.k. 
Európai ügyek 

bizottságának elnöke 

Simon Gábor s.k. 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának elnöke 

Puch László s.k. 
Gazdasági és informatikai 

bizottságának elnöke 

Lázár János s.k. 
Honvédelmi és rendészeti 

bizottságának elnöke 

Korózs Lajos s.k. 
Ifjúsági, szociális és családügyi  

bizottságának elnöke 

Katona Kálmán s.k. 
Környezetvédelmi 

bizottságának elnöke 

Dr. Pető Iván s.k. 
Kulturális és sajtó- 

bizottságának elnöke 

Németh Zsolt s.k. 
Külügyi és határon túli magyarok 

bizottságának elnöke 

Font Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 

Dr. Simicskó István s.k. 
Nemzetbiztonsági 

bizottságának elnöke 

Dr. Szabó Zoltán s.k. 
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 

Jauernik István s.k. 
Önkormányzati és területfejlesztési 

bizottságának elnöke 

Bánki Erik s.k. 
Sport- és turisztikai 

bizottságának elnöke 
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