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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: Költ-
ségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, 
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizott-
ság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági 
bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi bizottság), Ifjú-
sági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi 
bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi és ha-
táron túli magyarok bizottsága (a továbbiakban: Külügyi bizottság), Mezőgazdasági bizottsá-
ga, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatá-
si bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati 
bizottság), Sport és turisztikai bizottsága (a továbbiakban: Sportbizottság) megvitatta a Ma-
gyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló T/3860. számú törvényjavaslatot, va-
lamint az ahhoz benyújtott T/3860/4., /8., /32., /33., /34., /40., /41., /47., /48., /53., /54., /55., 
/57., /58., /59., /60., /71., /115., /130., /174., /198., /207., /230., /238., /239., /240., /241., /242., 
/243., /249., /274., /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., /548., /551., /552., /553., /567., /568., /587., /589. számú kap-
csolódó módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító javaslatok: T/3860/2. (Dr. Magda Sándor, dr. Magyar Bálint és dr. Pá-
linkás József), T/3860/72. (Tóth Tiborné dr.), T/3860/110. (Botka Lajosné, Kormos Dénes és 
Katanics Sándor), T/3860/285. (Dr. Gegesy Ferenc), T/3860/538. (Jauernik István és Farkas 
Imre) 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szö-
vegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes 
elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó 
szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módo-
sító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem fog-
lalt állást. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határo-
zati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vo-
natkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bi-
zottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 
 
 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
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 1. Dr. Gyimesi Endre képviselő  a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ja: 
 
„(1) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdé-
sében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyon-
tárgy forgalmi értéke a [25,0] 100,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendele-
tében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb összeget is meg-
határozhat.” 
 
 Indokolás a T/3860/230, 446. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 2. Dr. Kékesi Tibor és Molnár Albert képviselők  a törvényjavaslat 13. § (3) bekezdés 
módosítását javasolják: 
 
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló 
intézményekben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli 
iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési és tan-
órán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók gyakorlati felkészítése 
történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át gya-
korló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a feladatok számosságának és az 
éves időkeretnek az előzőekben meghatározott [%-]százalékos mértékét nem éri el a feladatel-
látás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően arányosan kell megállapítani.” 
 
 Indokolás a T/3860/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 3. Dr. Tóth István, Török Zsolt, Szabados Ákos és Winkfein Csaba képviselők - kapcso-
lódva a T/3860/14. számon benyújtott módosító javaslatukhoz ()  a törvényjavaslat 14. § ki-
egészítését javasolják a következő új (5) bekezdés  felvételével: 
 
„(5) A Turisztikai célelőirányzat 5%-át az ifjúsági turizmus céljára kell fordítani. Az Országgyűlés 
felhatalmazza a Kormányt, hogy a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. 
cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport szám Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport és a XXVI. Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 41. alcím, 3. jogcímcsoport szám 1. jogcímszám Ifjúságpo-
litikai feladatok támogatása jogcímcsoport között átcsoportosítást hajtson végre, a lehetőséget fenn-
tartva, hogy a pályázatokat együttesen írja ki a két érintett minisztérium.”
 
 Indokolás a T/3860/502. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 4. Szűcs Lajos képviselő  a törvényjavaslat 20. § módosítását javasolja: 
 
„20. § (1) Az APEH által 2008. január 1-jétől beszedett illetékbevételek 50%-a a központi 
költségvetést, 50%-a – csökkentve a (4) bekezdés szerinti költséggel – pedig a fővárosi, a me-
gyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg a (2)-(5) bekezdésben foglal-
tak szerint. 
 
(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg az APEH által beszedett illetékből az il-
letékességi szabályok szerint a megyei jogú városok illetékességi területén képződő illetékbe-
vétel, csökkentve az (1) bekezdés szerinti központi bevételi részesedéssel, valamint a (4)-(6) 
bekezdés szerinti költséggel. 
 
(3) Az APEH által beszedett és az illetékességi szabályok szerint kimutatott, a központi költ-
ségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető ösz-
szeggel csökkentett illetékbevétel 
 
a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi Ön-
kormányzatot, 
 
b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben – egyhuszad részenként –, egyharmada a megye, 
valamint a főváros 2007. január 1-jei lakosságszáma arányában a megyei önkormányzatokat, 
valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg a (4)-(6) bekezdés szerinti költséggel csök-
kentve. 
 
(4) [Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a Fővárosi Önkormányzattól a területén be-
szedett illetékbevétel 4%-a, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a területén besze-
dett illetékbevétel 8,5%-a visszatartásra kerül.] Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadások tekinte-
tében a Fővárosi Önkormányzat, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok legkésőbb 2008. 
február 10-ig megállapodást kötnek az APEH-al. A megállapodásban a felek rögzítik, hogy az illeté-
kességi szabályok szerint az illetékességi területen képződő illeték beszedése milyen nagyságú költsé-
get igényel.
 
(5) [A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig 
utalja át a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok költségvetési elszámolási 
számlájára.] Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra az APEH minden hónapban jogosult a (4) 
bekezdésben meghatározott költségek 1/12-ét visszatartani a fővárosi, a megyei és a megyei jogú vá-
rosi önkormányzatot megillető illetékbevételből.
 
(6) A (4) bekezdés szerinti megállapodás hiányában az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a fő-
városi, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 6,5%-a 
visszatartásra kerül.
 
(7) A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja 
át a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára.
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(8) Az APEH a tárgyhónapot követő hó 20-áig tájékoztatja a fővárosi, a megyei és a megyei jogú vá-
rosi önkormányzatokat az illetékességi területükről befolyt illetékbevételek nagyságáról.” 
 
 Indokolás a T/3860/71. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 5. Dr. Kékesi Tibor és Molnár Albert képviselők  a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdés 
módosítását javasolják: 
 
„(1) A Magyar Fejlesztési Bank [R]Zrt. (a továbbiakban: MFB Rt.) forrásszerzés céljából fel-
vett éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek, valamint kötvénykibocsátásainak együttes ál-
lománya a 2008. év folyamán legfeljebb 1 200 000,0 millió forint lehet.” 
 
 Indokolás a T/3860/32. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 6. Godó Lajos képviselő  a törvényjavaslat 40. § kiegészítését javasolja a következő új 
(4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet: 
 
a) pénzügyi intézmény, 
 
b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön 
nyújtása esetén, 
 
c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.” 
 
 Indokolás a T/3860/115. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- 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. 
 
 
 7. A Mezőgazdasági bizottság - kapcsolódva a T/3860/115. számú módosító javaslat-
hoz a törvényjavaslat 40. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
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„(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, 
a szövetkezetek, a magánvállalkozások [pénzügyi intézményekkel szembeni,] legfeljebb 25 év 
lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési cé-
lú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá 
faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (587. sz. jav. - 40.§új(5)), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/587. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 8. A Mezőgazdasági bizottság - kapcsolódva a T/3860/115. számú módosító javaslat-
hoz a törvényjavaslat 40. § kiegészítését javasolja a következő új (5) bekezdés  felvételével: 
 
„(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet: 
 
a) pénzügyi intézmény, 
 
b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön 
nyújtása esetén, 
 
c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (587. sz. jav. - 40.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/587. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 9. Balog Zoltán, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas 
Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 45. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják 
a következő új f) pont  felvételével: 
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/(1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év 
közbeni megváltoztatására:/ 
 
"e) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 16. és 17. 
cím),
f) a Nemzeti Civil Alapprogram (XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 52. 
alcím. 2. jogcím-csoport).” 
 
 Indokolás a T/3860/53. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 10. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők - kapcsolód-
va 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. 
§ (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvá-
sárlásához kapcsolódó támogatásként 2008. évben 14 000 forint/fő/év összeget [kell a közok-
tatási intézményfenntartóknak] biztosít[ani] a Kormány [által meghatározott feltételek sze-
rint].” 
 
 Indokolás a T/3860/548. 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. 
 
 
 11. Dr. Cser-Palkovics András képviselő  a törvényjavaslat 64. § (1) bekezdés módosítá-
sát javasolja: 
 
„(1) A Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt. és a Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési 
költségeire [a támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazodóan] az e tör-
vényben meghatározott – áfával növelt [összegben] – összeget  közvetlenül a[z Antenna Hungária 
Zrt.-nek] műsorszolgáltatónak kell folyósítani. A támogatás összegének meghatározásánál csak 
az állandó stúdióra és a fix telepítésű országos rendszerek igénybevételére vonatkozó szolgál-
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tatások tekintendők műsorterjesztési költségnek, az alkalmi közvetítővonalak költségei még 
egyidejű sugárzás esetében sem. [A folyósított összegből az arányosítás alapján levonható áfá-
nak megfelelő összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visz-
szatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani.]” 
 
 Indokolás a T/3860/57. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- 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. 
 
 
 12. A Kulturális bizottság  a törvényjavaslat 64. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt. és a Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési 
költségeire [a támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazodóan] az e tör-
vényben meghatározott – áfával növelt [összegben] – összeget  közvetlenül a[z Antenna Hungária 
Zrt.-nek] műsorszolgáltatónak kell folyósítani. A támogatás összegének meghatározásánál csak 
az állandó stúdióra és a fix telepítésű országos rendszerek igénybevételére vonatkozó szolgál-
tatások tekintendők műsorterjesztési költségnek, az alkalmi közvetítővonalak költségei még 
egyidejű sugárzás esetében sem. [A folyósított összegből az arányosítás alapján levonható áfá-
nak megfelelő összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visz-
szatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/3860/57. számú módosító javaslattal, az 
eltérő bizottsági állásfoglalások miatt külön pontban vezettük fel. 

 
 
 Indokolás a T/3860/498. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 13. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 68. § (7) bekezdés módosítását javasol-
ja: 
 
„(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1. Hazai innováció támogatása címből 
[1000,0] 3000,0 millió forintot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi 
XC. törvény 8. § (1) bekezdése figyelembevételével az alap stratégiai céljaival összhangban 
álló, a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására 
kell fordítani. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiak-
ban: OTKA Bizottság) elnökének egyetértésével kialakított kiírásra beérkező pályázatok elő-
szűrését és ügyintézését – előzetes megállapodás alapján – az OTKA Bizottság a Nemzeti Ku-
tatási és Technológiai Hivatallal együttműködve végzi.” 
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 Indokolás a T/3860/274. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 14. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/3860/360. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 708. és 866. pontjai)  a 
törvényjavaslat 68. § (7) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1. Hazai innováció támogatása címből 
[1000,0] 4000,0 millió forintot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi 
XC. törvény 8. § (1) bekezdése figyelembevételével az alap stratégiai céljaival összhangban 
álló, a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására 
kell fordítani. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiak-
ban: OTKA Bizottság) elnökének egyetértésével kialakított kiírásra beérkező pályázatok [elő-
szűrését és] ügyintézését – előzetes megállapodás alapján – az OTKA Bizottság a Nemzeti 
Kutatási és Technológiai Hivatallal együttműködve végzi.” 
 
 Indokolás a T/3860/551. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 

 
 15. A Kulturális bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 10. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10  Magyar Rádió támogatása 
     2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására[ 900,0] 1 100,0 /+200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására [ 700,0] 900,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (497. sz. jav. - 1.mell.I.fej.15.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 



- 10 - 

 Indokolás a T/3860/497. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 16. A Kulturális bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 15. cím módo-
sítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   15  Üzemben tartási díj pótlása [24 936,7] 24 736,7 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (497. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/497. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

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

JÖVEDELEMADÓJA fejezet 

 
 17. Horváth Csaba képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   1  A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó
 [114 215,8] 113 434,9 /-780,9 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó[113 060,0]
 114 215,8 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 25. (59. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 113. (59. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 119. (59. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 121. (59. sz. jav. - 

4.mell.igényB)cím), 122. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 124. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.), pontjaiban foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/59. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 18. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   1  A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó
 [114 215,8] 115 371,6 /+1155,8 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó[113 060,0]
 114 215,8 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (500. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 118. (500. 

sz. jav. - 4.mell.előir.), 120. (500. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 123. (500. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), pontjaiban fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/500. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 19. Horváth Csaba képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   2  A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése[12 256,6]9 997,5
 /-2259,1 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése [12 360,7] 12 256,6 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 25. (59. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 113. (59. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 119. (59. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 121. (59. sz. jav. - 

4.mell.igényB)cím), 122. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 124. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.), pontjaiban foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/59. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 20. Az Önkormányzati 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 [67 618,8] 66 463,0 /-1155,8 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
9  Pénzbeli szociális juttatások [68 774,6] 67 618,8 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (500. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 118. (500. sz. 

jav. - 4.mell.előir.), 120. (500. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 123. (500. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), pontjaiban foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/500. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 21. Horváth Csaba képviselő  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 [432 011,6] 413 225,2 /-18 786,4 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
13  Közoktatási hozzájárulások [435 495,6] 432 011,6 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24. (58. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 109. (58. 

sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 112. (58. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 22. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 6. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   6  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatá-
sok [14 200,0] 14 150,0 /-50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 130. (589. sz. 

jav. - 6.mell.2.előir.), 131. (589. sz. jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 23. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [10 960,0] 11 010,0 /+50,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
7  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [10 810,0] 10 960,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.cím), 130. (589. sz. 

jav. - 6.mell.2.előir.), 131. (589. sz. jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 24. Horváth Csaba képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
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  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 912,2] 25 698,6 /+18 786,4 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [6 293,9] 6 912,2 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (58. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 109. (58. 

sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 112. (58. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 25. Horváth Csaba képviselő  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[6 912,2] 9 952,2 /+3040,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [6 293,9] 6 912,2 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 19. (59. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.2.cím), 113. (59. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 119. (59. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 121. (59. sz. jav. - 

4.mell.igényB)cím), 122. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 124. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.), pontjaiban foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/59. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

 
 26. Németh Zsolt, Balla Mihály és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 758,9] 14 358,9 /-400,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 436,5] 1 036,5 /-400,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 14 758,9 tám. 
1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 436,5 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30. (304. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím4.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/304. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián és Varga József képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 758,9] 14 558,9 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 436,5] 1 236,5 /-200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [15 983,3] 14 758,9 tám. 
1  Intézményi beruházási kiadások [1 961,0] 1 436,5 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29. (465. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím3.alc3.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/465. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 28. Németh Zsolt, Balla Mihály és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 



- 16 - 

X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       15  Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek [ 685,0] 585,0
 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 520,0] 420,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (306. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím4.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/306. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 29. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián és Varga József képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását java-
solják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       3  Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása[ 500,0]
 700,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 499,7] 699,7 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. (465. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/465. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 30. Németh Zsolt, Balla Mihály és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 



- 17 - 

    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       1  Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása [1 003,0]1 403,0
 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 767,0] 1 167,0 /+400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26. (304. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/304. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 31. Németh Zsolt, Balla Mihály és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       5  Csángó magyarok támogatása  100,0 /+100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28. (306. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc15.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/306. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 
 32. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása [4 381,9]4 361,9
 /-20,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 741,1] 721,1 /-20,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása[4 437,6] 4 381,9 tám. 
3  Dologi kiadások [ 750,5] 741,1 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (308. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/308. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 33. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
         8  Társasházak korszerűsítése  100,0 /+100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (307. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/307. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 34. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [3 709,5] 3 609,5 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások [1 055,0] 955,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (307. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcsúj8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/307. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 35. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      1  Központi fejlesztési feladatok 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 055,0] 913,8 /-141,2 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 654,5] 2 225,5 /-429,0 kiad./ 
        2  Felhalmozási költségvetés
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  570,2 /+570,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (499. sz. jav. - 16.mell.), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/499. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 36. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       3  Orom utcai játszótér fejlesztése  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (308. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/3860/308. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 
 37. Jakab István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 416,6] 16 126,6 /-290,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [11 228,2] 10 938,2 /-290,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 16 416,6 tám. 
3  Dologi kiadások [11 370,3] 11 228,2 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40. (40. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.9.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasá-
gi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 38. Dr. Medgyasszay László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
2. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 416,6] 15 916,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [11 228,2] 10 728,2 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 16 416,6 tám. 
3  Dologi kiadások [11 370,3] 11 228,2 kiad. 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (238. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj19.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/238. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 39. Császár Antal és Font Sándor képviselők - kapcsolódva a T/3860/40. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. al-
cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 416,6] 16 266,6 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [11 228,2] 11 078,2 /-150,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal [16 830,9] 16 416,6 tám. 
3  Dologi kiadások [11 370,3] 11 228,2 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (512. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj27.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/512. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasá-
gi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 40. Jakab István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 9. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   9  Agrármarketing-Centrum [ 210,0] 500,0 /+290,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 60,0] 350,0 /+290,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37. (40. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/3860/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasá-
gi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 41. Dr. Medgyasszay László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       19 Állati hulladék megsemmisítése  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 38. (238. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/238. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvé-
delmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 42. Császár Antal és Font Sándor képviselők - kapcsolódva a T/3860/40. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 27. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       27  Pálinkamarketing  150,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             3  Dologi kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (512. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/512. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasá-
gi bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 
 43. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 188,5] 5 888,5 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 003,7] 703,7 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 6 188,5 tám. 
3  Dologi kiadások [1 016,4] 1 003,7 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (47. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/47. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 44. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 
1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 188,5] 5 888,5 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 003,7] 703,7 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [6 271,5] 6 188,5 tám. 
3  Dologi kiadások [1 016,4] 1 003,7 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (312. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/312. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 45. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
   3  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [ 685,0] 605,0 /-80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 142,2] 62,2 /-80,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
3  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [ 760,1] 685,0 tám. 
1  Intézményi beruházási kiadások [ 144,0] 142,2 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (249. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 
75. (249. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím38.alcúj7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 46. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
   3  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [ 685,0] 535,0 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 008,1] 1 893,1 /-115,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 612,2] 577,2 /-35,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
3  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [ 760,1] 685,0 tám. 
1  Személyi juttatások [2 033,5] 2 008,1 kiad. 
2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 620,0] 612,2 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68. (384. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/384. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 47. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  A Jászladány és Jászalsószentgyörgy közötti 3226-os út felújítása  300,0
 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43. (47. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/47. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 48. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  A Jászapáti és Jászszentandrás 3226-os út felújítása  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (48. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/48. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 49. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 A Jászladány és Besenyszög közötti 3227-es út felújítása  600,0
 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59. (207. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 50. Balla Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 2. 
alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       16  Közpolitikai kutatások, elemzések [ 30,0] 10,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 30,0] 10,0 /-20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (302. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/302. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 51. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
2. alcím 17. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [17  Államigazgatás hatékonyságának növelése] [ 100,0]  /-100,0 tám./ 
         [2  Felhalmozási költségvetés] 
            [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (249. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 75. (249. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím38.alcúj7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 52. Balla Mihály képviselő  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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (300. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 53. Dr. Ángyán József, Balogh József, dr. Deutsch-Für Tamás, Jakab István, Lezsák 
Sándor és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolják a következő új 10. alcím 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10 Tanya támogatási program
       1  Tanyai elektromos hálózat bővítése, régiek felújításának támogatása  300,0
 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (240. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/240. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 54. Dr. Ángyán József, Balogh József, dr. Deutsch-Für Tamás, Jakab István, Lezsák 
Sándor és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolják a következő új 10. alcím 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10 Tanya támogatási program
       2  Dülőutak javításának támogatása  300,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (239. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/239. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 55. Dr. Ángyán József, Balogh József, dr. Deutsch-Für Tamás, Jakab István, Lezsák 
Sándor és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolják a következő új 10. alcím 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    10 Tanya támogatási program
      3  Falugondnoki hálózat megerősítése  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (241. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/241. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 56. Dr. Ángyán József, Balogh József, dr. Deutsch-Für Tamás, Jakab István, Lezsák 
Sándor és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolják a következő új 10. alcím 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10 Tanya támogatási program
       4  Tanyafelújítási program támogatása  700,0 /+700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  700,0 /+700,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (242. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/242. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 57. Dr. Ángyán József, Balogh József, dr. Deutsch-Für Tamás, Jakab István, Lezsák 
Sándor és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolják a következő új 10. alcím 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10 Tanya támogatási program
       5  Külterületi kutak ivóvíz vizsgálatának támogatása  100,0 /+100,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (243. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/243. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 58. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 3 000,0 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 3 000,0 /-600,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (48. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/48. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 59. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 3 000,0 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 3 000,0 /-600,0 kiad./ 
 



- 31 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (207. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/3860/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 60. Dr. Ángyán József, Balogh József, dr. Deutsch-Für Tamás, Jakab István, Lezsák 
Sándor és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 3 300,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 3 300,0 /-300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (239. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj10alc.új2jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/239. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 61. Dr. Ángyán József, Balogh József, dr. Deutsch-Für Tamás, Jakab István, Lezsák 
Sándor és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 3 300,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 3 300,0 /-300,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (240. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj10alc.új1jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/3860/240. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 62. Dr. Ángyán József, Balogh József, dr. Deutsch-Für Tamás, Jakab István, Lezsák 
Sándor és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 3 500,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 3 500,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55. (241. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj10alc.új3jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/241. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 63. Dr. Ángyán József, Balogh József, dr. Deutsch-Für Tamás, Jakab István, Lezsák 
Sándor és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 2 900,0 /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 2 900,0 /-700,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (242. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj10alc.új4jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/3860/242. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 64. Dr. Ángyán József, Balogh József, dr. Deutsch-Für Tamás, Jakab István, Lezsák 
Sándor és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 3 500,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 3 500,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (243. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj10alc.új5jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/243. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 65. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. 
cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 3 200,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 3 200,0 /-400,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (296. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/3860/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 66. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. 
cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 600,0] 3 400,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 600,0] 3 400,0 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (297. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/297. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 67. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  Információs társadalom kiteljesítése [2 470,0] 1 770,0 /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 774,0] 574,0 /-200,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 546,0] 1 046,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (174. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/174. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 68. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 
25. cím 18. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       21  POS rendszer kiépítésének támogatása  150,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (384. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/384. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 69. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Törökkoppány-Bedegkér út  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (297. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/297. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 70. Nagy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      40  Kistelek elkerülő út megépítése  700,0 /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  700,0 /+700,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (174. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/174. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 71. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 
25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Budavári útburkolat  300,0 /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (312. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/312. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 72. Balla Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Érsekvadkert-Patak községek közötti aszfalt megerősítése  20,0
 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (300. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 73. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       41  Siófok belterületi tehermentesítő út, Sió-híd  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65. (296. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 74. Balla Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
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       41  Patak-Nagyoroszi 4 km-es szakasz aszfalt megerősítése  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (302. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/302. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 75. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       7 Csorna Toldi utca újraaszfaltozása és vízelvezető
          árok építése  180,0 /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  180,0 /+180,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (249. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 51. (249. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 
 76. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 1. cím 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása [5 421,3]4 921,3
 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 833,2] 1 333,2 /-500,0 kiad./ 
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Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása [5 490,4] 5 421,3 tám. 
3  Dologi kiadások [1 856,4] 1 833,2 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (41. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/41. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 77. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Jászsági főcsatorna tervezése és a kisajátítás megkezdése  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (41. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/41. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezet 

 
 78. Nógrádi Zoltán és dr. Braun Márton képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIX. Fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      1  Regionális Operatív Program (ROP) 
        4  ROP Technikai segítségnyújtás [ 687,2] 387,2 /-300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások [1 263,7] 963,7 /-300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc3.jcs5.jc), 
80. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc3.jcsúj6.jc), 81. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc4.jcs4.jc), 82. (198. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc5.jcs15.jc), 83. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazda-
sági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 79. Nógrádi Zoltán és dr. Braun Márton képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIX. Fejezet 2. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
        5  GVOP Technikai segítségnyújtás [ 793,6] 693,6 /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 666,3] 566,3 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc1.jcs4.jc), 
80. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc3.jcsúj6.jc), 81. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc4.jcs4.jc), 82. (198. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc5.jcs15.jc), 83. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazda-
sági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 80. Nógrádi Zoltán és dr. Braun Márton képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIX. Fejezet 2. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jog-
cím  felvételével: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
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         6  Kis-és középvállalkozások komplex fejlesztése  930,0 /+930,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  930,0 /+930,0 kiad./ 

Megjegyzés: A mód. indítványt a törvényjavaslat szerekezetének megfelelően pontosítottuk. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc1.jcs4.jc), 
79. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc3.jcs5.jc), 81. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc4.jcs4.jc), 82. (198. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc5.jcs15.jc), 83. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazda-
sági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 81. Nógrádi Zoltán és dr. Braun Márton képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIX. Fejezet 2. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      4  Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 
         4  KIOP Technikai segítségnyújtás [ 383,9] 283,9 /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 079,8] 979,8 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc1.jcs4.jc), 
79. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc3.jcs5.jc), 80. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc3.jcsúj6.jc), 82. (198. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc5.jcs15.jc), 83. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazda-
sági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 82. Nógrádi Zoltán és dr. Braun Márton képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIX. Fejezet 2. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport 15. jogcím módosítását javasolják: 
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
         15  HEFOP Technikai segítségnyújtás [ 835,1] 435,1 /-400,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 333,6] 933,6 /-400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc1.jcs4.jc), 
79. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc3.jcs5.jc), 80. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc3.jcsúj6.jc), 81. (198. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc4.jcs4.jc), 83. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazda-
sági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 83. Nógrádi Zoltán és dr. Braun Márton képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIX. Fejezet 2. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
       6  KTK technikai segítségnyújtás [ 121,8] 91,8 /-30,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 207,0] 192,0 /-15,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 205,0] 190,0 /-15,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc1.jcs4.jc), 
79. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc3.jcs5.jc), 80. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc3.jcsúj6.jc), 81. (198. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc4.jcs4.jc), 82. (198. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím1.alc5.jcs15.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazda-
sági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 
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 84. Balog Zoltán, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas 
Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 383,1] 5 320,6 /-62,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 550,1] 3 502,1 /-48,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 067,5] 1 053,0 /-14,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 451,4] 5 383,1 tám. 
1  Személyi juttatások [3 595,0] 3 550,1 kiad. 
2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 081,0] 1 067,5 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (55. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcsúj 3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/55. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 85. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 383,1] 5 183,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 763,0] 563,0 /-200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 451,4] 5 383,1 tám. 
3  Dologi kiadások [ 772,7] 763,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (299. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/299. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 86. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 383,1] 5 283,1 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 763,0] 663,0 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 451,4] 5 383,1 tám. 
3  Dologi kiadások [ 772,7] 763,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88. (313. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/313. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 87. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 383,1] 5 318,1 /-65,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 763,0] 698,0 /-65,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 451,4] 5 383,1 tám. 
3  Dologi kiadások [ 772,7] 763,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (314. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj13.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/314. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, a Kulturális bizottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 88. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         12  A Budai Vár falainak rekonstrukciója  100,0 /+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés
               4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (313. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/313. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 89. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       13  A Magdolna-torony rekonstrukciója  65,0 /+65,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  65,0 /+65,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87. (314. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/314. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 90. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         13  Siófok Kollégiumbővítés  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (299. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/299. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 91. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       15  A Várbazár felújítása  4 000,0 /+4000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés
               4  Kormányzati beruházás  4 000,0 /+4000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (316. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/316. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 92. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím  felvételével: 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       18  A Tóth Árpád sétány felújítása  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (319. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/319. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 93. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        20 A budavári gótikus nagy zsinagóga felújítása  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (320. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/320. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 94. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        21 Filozófusok kertje szoborpark helyreállítása  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100. (321. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/321. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 95. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       22 Uránia Csillagvizsgáló támogatása  5,0 /+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  5,0 /+5,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101. (322. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/322. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 96. Balog Zoltán, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas 
Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 10. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
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        3 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány  62,5 /+62,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  62,5 /+62,5 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (55. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/55. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 97. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      [ 7  Reneszánsz Év programjai] [4 000,0]  /-4000,0 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][4 000,0]  /-4000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91. (316. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj15.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/316. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 98. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 800,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 000,0] 3 800,0 /-200,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (319. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj18.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/3860/319. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 99. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 
11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 900,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 000,0] 3 900,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93. (320. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj 

20.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/320. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 100. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Feje-
zet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 900,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 000,0] 3 900,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (321. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj 

21.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/321. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 101. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Feje-
zet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       7  Reneszánsz Év programjai [4 000,0] 3 995,0 /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 000,0] 3 995,0 /-5,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (322. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj 22. 

jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/322. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 
 102. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 2. cím 
1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei[17 012,2] 16 992,2 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 565,5] 4 545,5 /-20,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [16 587,4] 17 012,2 tám. 
3  Dologi kiadások [4 522,0] 4 565,5 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103. (8. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alcúj19.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/8. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 103. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. 
cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       19  AIDS szűrés támogatása a kiemelt ifjúsági rendezvényeken  20,0
 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102. (8. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/8. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 
 104. Balog Zoltán, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Faze-
kas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 4. 
cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség [3 636,6]3 481,6
 /-155,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 013,1] 3 895,6 /-117,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 281,2] 1 243,7 /-37,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség [3 720,3] 3 636,6 tám. 
1  Személyi juttatások [4 063,9] 4 013,1 kiad. 
2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 297,4] 1 281,2 kiad. 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (54. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/3860/54. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 105. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. 
cím 46. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport 2. jogcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    46  Egyes pénzbeli támogatások 
      8   Intézmények akadálymentesítése
         2  Kardos, intézmények akadálymentesítése  15,0 /+15,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 /+15,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (130. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím59.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/130. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 106. Balog Zoltán, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Faze-
kas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. 
cím 54. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány [ 600,0] 755,0 /+155,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 600,0] 755,0 /+155,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (54. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/54. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 107. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. 
cím 59. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     59  Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak[ 45,0] 30,0 /-15,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 34,0] 22,7 /-11,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 11,0] 7,3 /-3,7 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (130. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alcúj 

8.jcs2jc.), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/130. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 
 108. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont e) pont 
ea) alpont módosítását javasolja: 
 
„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő 
 
ea) A hozzájárulást igényelheti az e hozzájárulásban [2006-ben] 2007-ben részesült, 10 000-nél 
nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre időskorú, fo-
gyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek otthonába. E feltételekkel jogosult továbbá a 
hozzájárulásra az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében mű-
ködtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményének keretében tart fenn jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást, és e hozzájárulásban [2006.] 2007. évben is részesült.” 
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 Indokolás a T/3860/286. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 109. Horváth Csaba képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja: 
 
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás 
(az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú mű-
vészetoktatáshoz, kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, isko-
laotthonos oktatáshoz)/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 550 000] 2 440 000 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 21. (58. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 24. (58. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 112. (58. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 110. Szalay Ferenc képviselő, valamint Pokorni Zoltán 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 törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 16. pont 1. alpont 2. pont módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)/ 
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„16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 112 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
- 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában, 
szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) vagy a Térségi Integrált 
Szakképző Központ Központi képzőhelyén – a Közokt. tv. és a szakképzési törvény rendelkezé-
seinek megfelelően – szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt vevő ta-
nulók után az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés megszerzésére történő felkészí-
téshez. Első szakképzésben résztvevőnek minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést 
szerzett. A Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, il-
letve további szakképesítésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlati képzésben, részt vevő tanu-
lók után is jár e hozzájárulás. 
 
A hozzájárulás igénylési feltételei: 
 
a) a hozzájárulást az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerint egyéves képzé-
si idejű szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakkép-
zésben a második szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a készségfejlesztő 
speciális szakiskola szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az életkezdés-
hez, a munkába álláshoz szükséges ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 
27. §-ának (10) bekezdése szerinti, mindkét szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, 
vagy költségvetési szervnél vagy a Térségi Integrált Szakképző Központ Központi képzőhelyén 
szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után. 
 
b) a hozzájárulás 140 %-át az első szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy 
költségvetési szervnél vagy a Térségi Integrált Szakképző Központ Központi képzőhelyén szerve-
zett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után, ha az OKJ szerint egyévesnél 
hosszabb a képzési idő. 
 
c) a hozzájárulás 60 %-át az utolsó szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy 
költségvetési szervnél vagy a Térségi Integrált Szakképző Központ Központi képzőhelyén szerve-
zett szakmai gyakorlati képzések esetében, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési 
idő. 
d) a hozzájárulás 20 %-át a tanulószerződés alapján nem a helyi önkormányzat által fenntar-
tott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő azon tanuló után, aki-
vel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek. Nem igényelhető további 
normatíva a tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után, akkor sem, 
ha a gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a szakképzési törvény 28. §-ának (2) bekezdése 
alapján a szakképző iskola átvállalja. 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegé-
szítő szabályok 10. g) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. 
 
Nem igényelhető ez a hozzájárulás 
- a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerinti párhuzamos művé-
szeti képzésben részt vevő tanulók után, 
- a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz, vagy 
húsz hónapig tartó 9. évfolyamos tanulók után, 
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- a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Kollégiumi Programja keretében szervezett szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók 
után.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115. (552. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.c)), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/552, 553. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 112. Horváth Csaba képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 
1. pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [15 000] 110 000 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 21. (58. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 24. (58. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 109. (58. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 113. Horváth Csaba képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 
1. pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [15 000] 35 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 19. (59. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.2.cím), 25. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 119. (59. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 121. (59. sz. jav. - 

4.mell.igényB)cím), 122. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 124. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.), pontjaiban foglaltak-
kal. 

 
 Indokolás a T/3860/59. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 114. Tóth Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 2. 
pont módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellá-
tásához/ 
 
„16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támoga-
tása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
- 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti 
önkormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. év-
folyamos oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. 
 
[a) A 2008. évben alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos tanulók után ab-
ban az esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8. évfolyamain – az évfo-
lyam-csoportban együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. 
Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75 %-át. 
b) A már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5. évfolyamos tanulók után abban az esetben 
igényelhető, ha a 2008/2009. tanévben az 5. évfolyamon szervezett osztályban tanulók esetében 
az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osz-
tály átlaglétszámnak a 60 %-át. Felmenő rendszerben a 6-8. évfolyamon, átlaglétszám elvárás 
nincs. 
Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a nem-
zetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv. 3. számú 
melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat.] 
Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban 
rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény 
költségvetésének közös meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó gyermeknek, 
tanulónak a hozzájárulás szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon (1-4., és/vagy 5-8. 
évfolyamra szervezett oktatás, és/vagy óvodai nevelés keretében) résztvevőket lehet tekinteni, 
amelyekre az érintett települések a közös feladat-ellátást megszervezték. 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.” 
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 Indokolás a T/3860/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 115. Szalay Ferenc képviselő, valamint Pokorni Zoltán 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 törvényjavaslat 3. számú 
melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont c) pont módosítását javasolja: 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések:/ 
 
„c) Kizárólag olyan, önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, oktatott létszám 
után vehetők igénybe a hozzájárulások, amely intézmény alapító okiratában az igényjogosult-
ságot megalapozó tevékenység szerepel, sajátos nevelési igényű tanulók után akkor, ha az 
alapító okirat meghatározza a fogyatékosság típusát is, továbbá amely OM azonosítóval ren-
delkezik vagy a Térségi Integrált Szakképző Központ Központi képzőhelye. A 15-17. pont alatti 
hozzájárulások olyan tanulók és alkalmazottak után vehetők igénybe, akik rendelkeznek tanu-
lói, illetve pedagógus azonosító-számmal, ide nem értve az óvodai ellátásban, és korai fejlesz-
tésben, gondozásban részesülőket.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (552. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/552, 553. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 117. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont f) pont módosítását javasolják: 
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/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések:/ 
 
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 tény-
adat, 
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 dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – 
tanévenként, költségvetési éven belül – számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. 
Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra számítva kell meghatározni, a kép-
letben 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. nevelési évre, tanévre: 
Intézmény 
Évfolyam-csoportok (nyitvatartás) Gyermekek, tanulók heti foglalkoz-tatási időkerete Cso-
port/osztály átlag-létszám Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám
 Intézmény- típus-együttható Tanítási együttható (Teh) 
1 2 3 4 5 6 7 = 3/5*6 
Óvoda 1-[2.]3. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 [20]17 32 0,85 1,35 
 [3. nevelési év]  [51,0] [17] [32] [0,85] [1,35] 
 1-[2.]3. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 [20]17 32 0,85 1,62 
 [3. nevelési év]  [61,0] [17] [32] [0,85] [1,62] 
Általános iskola 1-[2.]3. évfolyam 26,4 [21]17 22 1,0 [1,20]1,22
 [3. évfolyam] 26,8 17 22 1,0 1,22 
 4. évfolyam 30,6 16 22 1,0 1,39 
 5-6. évfolyam 34,0 [23]20 22 1,0 [1,55]1,76
 7-8. évfolyam 38,8 20 22 1,0 1,76 
Középfokú iskola 9-10. évfolyam 46,6 [28]26 22 1,1 [2,33]2,76
 11-13. évfolyam 55,1 26 22 1,1 2,76 
Szakképzés elméleti képzés Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-
második szakképzési évfolyama 40,6 [28]26 22 1,1 [2,03]2,15
 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama 40,6 26
 22 1,1 [2,03]2,15
Alapfokú művészet-oktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfo-
lyama 5,7 8 22 0,85 0,22 
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 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapkép-
ző és továbbképző 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 foglal-
koztatás 22,5 25 23 0,25 0,23 
 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25 23 0,25
 [0,15]0,23
 1-[2.]3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 [21]17 22 0,26 0,27 
 [3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás] [22,5] [17] [22] [0,26] [0,27] 
 4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16 22 0,26 0,27” 

 
 Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
 

 Indokolás a T/3860/368. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövede-

lemadó megosztása 

 
 118. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 4. számú melléklet előirányzat 
módosítását javasolja: 
 
„A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 
Előirányzat:  571 078,8 millió forint” 

Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg. Az Önkormányza-
ti bizottság által javasolt előirányzat összeg megegyezik az Országgyűlés 2007. november 27-ei hatá-
rozatával elfogadott előirányzat összegével. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (500. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 20. (500. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 120. (500. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), 123. (500. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), pontjaiban 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/500. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 119. Horváth Csaba képviselő  a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltét-
elei A) rész előirányzat módosítását javasolja: 
 
„A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 
[8]7,945%-a. 
 
„Előirányzat:  [114 215,8] 112 279,1  millió forint” 

 
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 19. (59. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.2.cím), 25. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 113. (59. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 121. (59. sz. jav. - 

4.mell.igényB)cím), 122. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 124. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.), pontjaiban foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/59. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 120. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel 
feltételei A) rész előirányzat módosítását javasolja: 
 
„A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 
8%-a. 
 
„Előirányzat:   114 215,8 millió forint” 

Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg. Az Önkormányza-
ti bizottság által javasolt előirányzat összeg megegyezik az Országgyűlés 2007. november 27-ei hatá-
rozatával elfogadott előirányzat összegével. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (500. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 20. (500. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 118. (500. sz. jav. - 4.mell.előir.), 123. (500. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), pontjaiban fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/500. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 121. Horváth Csaba képviselő  a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltét-
elei B) rész címe módosítását javasolja: 
 
„B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó [32] 32,055%-
a illeti meg az I-III. pont szerint.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 19. (59. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.2.cím), 25. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 113. (59. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 119. (59. sz. jav. - 

4.mell.igényA)előir.), 122. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), 124. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.), pontjaiban foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/59. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 122. Horváth Csaba képviselő  a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltét-
elei B) rész I. pont előirányzat módosítását javasolja: 
 
„I. E törvény 3. számú melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó 
 
Előirányzat: [336 227,1] 335 790,7 millió forint” 

 
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 19. (59. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.2.cím), 25. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 113. (59. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 119. (59. sz. jav. - 

4.mell.igényA)előir.), 121. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)cím), 124. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/59. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 123. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel 
feltételei B) rész I. pont előirányzat módosítását javasolja: 
 
„B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a illeti 
meg az I-III. pont szerint. 
I. E törvény 3. számú melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó 
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Előirányzat: [336 227,1] 337 373,7 millió forint” 
 

 
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (500. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 20. (500. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 118. (500. sz. jav. - 4.mell.előir.), 120. (500. sz. jav. - 4.mell.igényA)előir.), pontjaiban foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/500. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 124. Horváth Csaba képviselő  a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltét-
elei B) rész II. pont módosítását javasolja: 
 
„II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
Előirányzat: [12 360,7] 10 101,6 millió forint 
 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) egységesen 355 millió forint, 
 b) a megye 2007. január 1-jei lakosságszáma után 110 forint/fő, 
 c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után [20 000]11 000 forint/fő. 
 
A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. j)-l), 12., 
14. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, vala-
mint – a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevé-
telével számított 2008. évi – a 15., 16.1., 16.2.2., 16.2.3., 16.3.-16.5., 17.1. számú jogcímhez 
kapcsolódó gyermek, tanuló létszámot együttesen kell alapul venni. 
A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. számú mel-
lékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószám-
ok alakulását követi.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím), 19. (59. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.2.cím), 25. (59. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 113. (59. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 119. (59. sz. jav. - 

4.mell.igényA)előir.), 121. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)cím), 122. (59. sz. jav. - 4.mell.igényB)I.előir.), pontjaiban foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/59. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 125. Szirbik Imre képviselő  a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltételei 
B) rész II. pont igénybevétel feltételei lezáró szöveg módosítását javasolja: 
 
„II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 
Előirányzat: 12 360,7 millió forint 
 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) egységesen 355 millió forint, 
 b) a megye 2007. január 1-jei lakosságszáma után 110 forint/fő, 
 c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 20 000 forint/fő. 
 
A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. j)-l), 12., 
14. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, vala-
mint – a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevé-
telével számított 2008. évi – a 15., 16.1., 16.2.2., 16.2.3., 16.3.-16.5., 17.1. számú jogcímhez 
kapcsolódó gyermek, tanuló létszámot együttesen kell alapul venni. 
A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. számú mel-
lékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószám-
ok alakulását követi. 
Amennyiben egy település vagy kistérség a megyei önkormányzattól annak kötelező feladatát átveszi, 
akkor a „c” pontban meghatározott SZJA kiegészítés illeti meg.”
 
 Indokolás a T/3860/34. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központo-

sított előirányzatok 

 
 126. Bányai Gábor képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. pont módosítását 
javasolja: 
 
 
„12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sa-
ját forrás kiegészítésének támogatása 
Előirányzat:  15 100,0 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: 
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1. Forrást biztosít a korábbi években jóváhagyott EU Önerő Alap támogatás folyósítására, va-
lamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Pécs – Európa Kulturális Fővárosa” nagy-
projekt megvalósításához,  
2. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében differenciált támogatás nyújtható az alábbi 
célokra: 
a) a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló ivóvízminőségjavítás,  
b) az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésé-
nek költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozatban szereplő és 
2005. december 31-éig megalakult víziközmű társulattal rendelkező önkormányzati szenny-
vízelvezetés és –tisztítás, továbbá 
c) az önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesz-
tése 
saját forrás kiegészítésére. 
3. Amennyiben az előirányzat felhasználása lehetővé teszi, az önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter év közben rendeletében egyéb, uniós pályázati célok felhasználására is lehető-
séget 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 elmara-
dott települések; 
b) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló külön jogszabály alapján 
a kedvezményezett kistérségek területén lévő települések; 
c) a többcélú kistérségi társulások 
= az általuk fenntartott intézmények fejlesztésére, illetve 
= azon fejlesztési célú uniós pályázatukhoz szükséges saját forráshoz igényelhetnek támoga-
tást, amely a kistérségi társulás vagyonának gyarapodását szolgálja, és amellyel a kistérségi 
társulás valamennyi tagja egyetért, 
d) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tör-
vény 16. §-a szerinti 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 az általuk fenntartott intézmények fejlesztésére.
A benyújtott igényekről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt. A támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszter egyetértésével – 2008. 
február 28-áig rendeletet ad ki.” 
 
 Indokolás a T/3860/467. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglal-
koztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 127. Gulyás Dénes és Bíró Ildikó képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. 
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának tá-
mogatása 
Előirányzat : 8 000,0 millió forint/ 
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„A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak 
kapacitást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e célra fordí-
tott forrásaikkal megegyező 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. rendelet-
ben meghatározott települések önkormányzatai burkolatfelújításra fordított forrásaik 140%-át 
igényelhetik támogatásként. 
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak 
burkolatfelújítására igényelnek állami támogatást.  
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2005. évre 
szóló Országos 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 burkolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget 
kifejező alábbi súlyokkal – számított, régiónkénti előirányzatot e törvény 18. számú mellékle-
te 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 mil-
lió forint illeti meg, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának legalább 100,0 millió forint illet 
meg a Közép-Magyarországi Régió előirányzatából. 
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét - ideértve a támogatás szempontjá-
ból elismerhető fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány e törvény 66. §-ának (3) bekezdése 
szerinti rendeletben szabályozza.” 
 
 Indokolás a T/3860/449. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 128. Gulyás Dénes és Bíró Ildikó képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. 
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 
Előirányzat : 2 500,0 millió forint/ 
 
„A támogatás a fővárosi kerületeket és a 60%-nál nagyobb arányú burkolatlan belterületi út-
hálózattal rendelkező városi önkormányzatokat illeti meg. 
Az előirányzatból 1500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállomá-
nyának kerületi hosszúsága arányában jár a 2006. december 31-ei állapotnak megfelelően, 
amely adatokat a 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosí-
tott és új adatgyűjtéseiről szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti 1616/06. számú 
KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról” (a to-
vábbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való el-
látását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mel-
lékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a 
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csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az 
útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, 
akkor annak költségei is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd bur-
kolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás 
a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló út-
burkolásra fordítható. 
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített 
rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2006. 
december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás 
az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való el-
látását szolgálja. 
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás illeti meg azon - a területfejlesztés kedvez-
ményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben meghatározott, 
a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő - városi ön-
kormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati belterületi kiépítetlen utak aránya - a 2005. 
évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. (XI.2.) Korm. ren-
delet szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű 2005. december 31-ei álla-
potot tükröző adatgyűjtés szerint - meghaladja a 60%-ot. Az előirányzatból 200,0 millió forint 
támogatás Érd Megyei Jogú Város burkolatlan útjainak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. A 
támogatás többi része egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és el-
sősorban a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkor-
mányzathoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás 
folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.” 
 
 Indokolás a T/3860/450. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormány-
zati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 129. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javas-
lathoz (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 5. számú melléklet 23. pont módosítását java-
solja: 
 
„23. A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közös-
ségi buszok beszerzése 
 
Előirányzat: 3 500,0 millió forint 
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Ezen előirányzatból támogatás igényelhető azon beruházásokhoz, amelyek megvalósítására 
Európai Uniós pályázat nem nyújtható be. 
Támogatást igényelhet: 
a) a 3. számú melléklet 3. b) pontja szerint ösztönző hozzájárulásban részesülő, 2007. vagy 
2008. évben újonnan alakuló, vagy új taggal bővülő körjegyzőség székhelye szerinti önkor-
mányzat a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javításához; 
b) az 1500 fő lakosságszám alatti településen általános iskolát fenntartó – a Ttv. 8., 9. vagy 
16. §-a alapján létrejött – intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás az e törvény 8. 
számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabá-
lyok 2.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelő iskola tárgyi feltételeinek javításához. 
c) az e törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesü-
lő, külön jogszabály szerint leghátrányosabb, illetve hátrányosabb helyzetű kistérségben meg-
alakult többcélú kistérségi társulás, valamint az a megyei önkormányzat, amely által fenntartott ok-
tatási intézmény egy-egy egysége kettőnél több településen működik legalább 15 személy biztonsá-
gos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére. 
Az igényelhető maximális támogatás az a) pont esetén 15 millió forint, a b) pont esetében 20 
millió forint, a c) pont esetén 30 millió forint. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőr-
zésének részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – az oktatási és 
kulturális miniszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2008. február 28-áig 
rendeletet ad ki.” 
 
 Indokolás a T/3860/567. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőr-

zését szolgáló kiegészítő támogatások 

 
 130. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 2. pont elői-
rányzat módosítását javasolja: 
 
„2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adós-
ságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt 
működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára. 
Előirányzat: [300] 250 millió forint” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.cím), 23. (589. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 131. (589. sz. jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

7. számú melléklet: A helyi önkormányzatok színházi támogatása 

 
 131. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont módosí-
tását javasolja: 
 
„A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 960,0] 10 860,0 millió 
forint. 
Ebből: 
 
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: [9 629,7] 9 529,7 millió forint 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyama-
tosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított köz-
hasznú társaság vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költ-
ségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési 
hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 
 
millió forint 
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás 
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 272,9 
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 59,9 
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila 
Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp 
Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vi-
dám 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) 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) 434,0 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 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 
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 590,7 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Vörösmarty Színház) 294,0 
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) 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: 9 629,7 
 
Abban az esetben is jár a hozzájárulás, ha a helyi önkormányzat 2008. év közben az előző táblázatban 
szereplő, működési hozzájárulásban részesülő kőszínházát működtető költségvetési szervet, közhasznú 
társaságot, vagy non-profit gazdasági társaságot megszünteti és a kőszínházat – közszolgáltatási szer-
ződés alapján – közhasznú szervezet, vagy gazdasági társaság működteti tovább, de tevékenységét az 
önkormányzat változatlanul hozzájárulással támogatja.” 
 
* Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a 
Németek Magyarországi Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási 
előirányzat időarányos része átcsoportosul az I. Országgyűlés fejezet 16. Országos kisebbségi 
önkormányzatok támogatása cím 4. Németek Magyarországi Országos Önkormányzata alcím 
előirányzatba. 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (589. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.cím), 23. (589. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 130. (589. sz. jav. - 6.mell.2.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 132. Dr. Gegesy Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont igény-
bevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
„Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyama-
tosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított köz-
hasznú társaság vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költ-
ségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési 
hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 
 
millió forint 
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás 
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 272,9 
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 59,9 
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Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila 
Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp 
Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vi-
dám 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]A FMK Pinceszínháza)) 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) 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) 434,0 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 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) 294,0 
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) 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: 9 629,7 
 
* Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a 
Németek Magyarországi Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási 
előirányzat időarányos része átcsoportosul az I. Országgyűlés fejezet 16. Országos kisebbségi 
önkormányzatok támogatása cím 4. Németek Magyarországi Országos Önkormányzata alcím 
előirányzatba.” 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
 
 Indokolás a T/3860/4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 133. Horváth Csaba képviselő  a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont igénybevé-
tel feltételei módosítását javasolja: 
 
„Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyama-
tosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított köz-
hasznú társaság vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költ-
ségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat, továbbá az ön-
kormányzat feladatait közszolgáltatási szerződés alapján ellátó közhasznú szervezeteket és gazdasági 
társaságokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 
 
...” 
 
 Indokolás a T/3860/60. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású 

támogatásai 

 
 134. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javas-
lathoz (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 feltét-
elei 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. évfo-
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lyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után, valamint a megyei önkormányzat által fenntartott, 
kettőnél több településen működtetett óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó gyermekek, tanulók 
létszáma után igényelhető a következők szerint:” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (568. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), 136. 
(568. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/568. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 135. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javas-
lathoz (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 feltét-
elei 2. pont 2. pont 1. pont c) pont módosítását javasolja: 
 
„c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró 
tanulók alapján járó támogatás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő/év 
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás által, valamint a megyei önkormányzat által fenntar-
tott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 
9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhe-
lyétől különböző településen tagintézménye működik. Amennyiben az egységes iskola része 
szakiskola is, úgy a szakiskola 9–10. évfolyamára, továbbá a szakképzés elméleti képzésére 
bejáró tanulók után vehető igénybe támogatás. Támogatás szempontjából bejáró tanulónak ki-
zárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény 
székhelye szerinti településen van. E támogatás a külterületen lakó gyermekek, tanulók után 
nem vehető igénybe.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134. (568. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 136. 
(568. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.3.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/3860/568. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 136. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javas-
lathoz (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 feltét-
elei 2. pont 3. pont módosítását javasolja: 
 
 
„2.3. A többcélú kistérségi társulások és a megyei önkormányzatok szociális intézményi felada-
tainak támogatása 
Többcélú kistérségi társulás és megyei önkormányzat által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 190 000 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondos-
kodás keretébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül leg-
alább egy intézmény társult formában történő fenntartását. Megyei önkormányzat a támogatásra 
akkor jogosult, ha az általa fenntartott szociális és a gyermekvédelmi intézménynek kettőnél több tele-
pülésen működik otthont nyújtó ellátást biztosító intézményi egysége: 
– időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona, 
– időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza, 
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 
– hajléktalanok átmeneti szállása. 
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú 
kistérségi társulás: 
– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy 
– szervező tevékenységével biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat 
által külön-külön fenntartott intézményeket legkésőbb 2006. január 31-étől intézményi társu-
lás egy intézményként tartsa fenn, és az így létrehozott intézmény magasabb szakmai, gazda-
sági hatékonysággal működjön. 
A többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi társulás 
által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe, kivéve, ha az in-
tézmény 2006. január 31-ét követően központi költségvetési vagy európai uniós támogatással 
jött létre. 
A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. 
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A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során fel-
merülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen in-
tézmények fejlesztéséhez használható fel.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134. (568. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)), 135. 
(568. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.c)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/568. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
16. számú melléklet: A decentralizált fejlesztési programok támogatási ke-

reteinek régiónkénti összege 

 
 137. Az Önkormányzati bizottság  a törvényjavaslat 16. számú melléklet módosítását 
javasolja: 
 
 
„A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege 
millió forintban 
 
Megnevezés 
Közép-Magyar-ország   Közép-Dunántúl   Nyugat-Dunántúl   Dél-Dunántúl 
  Észak-Magyar-ország   Észak-Alföld   Dél-Alföld összesen 
régió 
Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen 
[6 546,8]6 345,9   [2 788,9]2 641,1   [2 920,0]2 776,6   [4 416,2]4 203,0   [7 
159,0]6 870,4   [7 926,0]7 573,6   [4 613,1]4 359,4   [36 370,0]34 770,0
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 
5. sz. melléklet, 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolatfelújításának támogatása 
4 028,0   728,8   621,6   601,6   633,6   679,2   707,2   8 000,0 
9. cím Címzett és céltámogatások - új induló beruházások céltámogatása 
8,4   3,3   3,8   24,2   58,7   75,6   26,0   200,0 
10. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 
792,4   1 042,9   1 301,8   1 759,8   2 139,1   2 306,4   1 527,6 
  10 870,0 
Ebből: vis maior feladatok ellátása 
84,0   80,5   111,8   126,3   159,1   155,7   82,6   800,0 
13. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 
0,0   0,0   27,7   724,2   1 873,9   2 423,8   750,4   5 800,0 
XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 
12. cím, 3. alcím Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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2. jogcím-csoport Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 
0,0   0,0   0,0   0,0   700,0   300,0   0,0   1 000,0 
4. jogcím-csoport Decentralizált területfejlesztési programok 
[690,6]489,7   [508,0]360,2   [492,9]349,5   [732,9]519,7   [992,0]703,4   [1 211,5]859,1 
  [872,1]618,4   [5 500,0]3 900,0
LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
1. cím Hazai innováció támogatása 
1 027,4   505,9   472,2   573,5   761,7   929,5   729,8   5 000,0” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (499. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/3860/499. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 
Budapest, 2007. november 29. 
 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának  Jogi és Tájékoztatási Főosztálya 
 



- 78 - 

 
 

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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