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Tisztelt Országgyűlés!
Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési
bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a
továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai
bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága (a továbbiakban: Külügyi bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban:
Oktatási bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati
bizottság), Sport és turisztikai bizottsága (a továbbiakban: Sportbizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló T/3860. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/3860/622.- /625., /627.-/917. számú módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat.
Visszavont módosító indítványok: T/3860/712. (Béki Gabriella), /872. (Tatai-Tóth András és képviselőtársai)
Az Alkotmányügyi, Európai ügyek, a Foglalkoztatási, a Környezetvédelmi és a Nemzetbiztonsági bizottság a kapcsolódó módosító javaslatokat a 2007. december 10-i (hétfő) ülésén tárgyalja.
Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes
elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó
szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.
Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.
A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.
Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
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.

0/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/33. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 2. pontja) a törvényjavaslat 4. § (4) bekezdés módosítását javasolják:

-3„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék előirányzatból átcsoportosítson a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 5.
Központosított előirányzatok cím e törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és 26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímekre, amennyiben e jogcímeken rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Indokolás a T/3860/739-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

0/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/590. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/1., 56/4., 255/3. és 1010/2. pontjai) a törvényjavaslat 4. § (7) bekezdés módosítását javasolják:
„(7) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére kell biztosítani a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének külön törvény szerinti kifizetését. A[z] támogatás feltételeinek megállapítására és az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.”
Indokolás a T/3860/754-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

0/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 4. § (8) bekezdés módosítását javasolja:

„(8) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére támogatható a közszférában dolgozók, továbbá az országgyűlési képviselők és az európai parlamenti képviselők részére a 2008. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetése. Az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/2. (916. sz. jav. - 12.§(3)), 9/3. (916. sz. jav. - 56.§), 9/4.
(916. sz. jav. - 57.§(1)), 9/5. (916. sz. jav. - 58.§), 137/2. (916. sz. jav. - új 17. mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/916. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

0/4. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/611. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat
7. § (7) bekezdés módosítását javasolják:
„(7) A Vtv. 36. §-a (3) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték 1 000,0 millió
forint. Az 1000,0 millió forint egyedi könyv szerinti bruttó értéket el nem érő vagyontárgy ingyenes
tulajdonba adásáról a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács - az állami vagyon felügyeletéért felelős
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Kormány nyilvános döntését kérheti.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/2.
kal.

(727. sz. jav. - 44.§(1)felv.),

pontjában foglaltak-

Indokolás a T/3860/727. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3.,
178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2.,
398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1.,
571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2., 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4.,
820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2., 824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2.,
1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1. pontjai) a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolják:
„(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 416,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal 264,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 7 647,8 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [191,1] 135,5 millió forintot, a Magyar Vasúti Hivatal [8,7]
74,6 millió forintot, [Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 10,3 millió forintot]
köteles 2008. évben befizetni a bevételeiből a pénzügyminiszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a
negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/15. (744. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), 46/1. (744.
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/744. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 12. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyetemi
tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye [416 500] 437 300 forint.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/3. (916. sz. jav. - 4.§(8)), 9/3. (916. sz. jav. - 56.§), 9/4.
(916. sz. jav. - 57.§(1)), 9/5. (916. sz. jav. - 58.§), 137/2. (916. sz. jav. - új 17. mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/916. számon.
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6., 35/8.,
35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdés c) pont cb)
alpont módosítását javasolják:
/c) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására, ez utóbbinál a 2008. évi új induló beruházások
támogatási előirányzatának/
„cb) 85%-a a [területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű, a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.)] kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet[ben] 2. számú mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakónépessége alapján”
/kerül régiónként elosztásra e törvény 16. számú melléklete szerint;/
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (751. sz. jav. - 16.§(1)f)), 128/1. (751.
5.mell.20.igény), 129/4. (751. sz. jav. - 5.mell.új27.), 137/1. (751. sz. jav. - 16.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. -

Indokolás a T/3860/751. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6., 35/8.,
35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdés f) pont
módosítását javasolják:
/(1) Az Országgyűlés – a 15. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:/
„f) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására. Az előirányzat a [területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.)] kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007 . (XI. 17.) Korm. rendelet[ben] 2. számú mellékletében meghatározott[, a területfejlesztés szempontjából] leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakónépessége alapján a regionális fejlesztési tanácsokat illeti meg. A regionális fejlesztési tanácsok a támogatást a régióhoz tartozó leghátrányosabb kistérségekből érkező pályázatok között, az egyes kistérségek lakónépessége arányában osztják el. A támogatás régiónkénti összegét e törvény 16. számú melléklete tartalmazza;”
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5.mell.20.igény), 129/4. (751. sz. jav. - 5.mell.új27.), 137/1. (751. sz. jav. - 16.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

(751. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/751. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/3860/71. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 4. pontja) 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 megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat és kistérségeket illeti meg a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg az APEH által beszedett illetékből az illetékességi
szabályok szerint a megyei jogú városok illetékességi területén képződő illetékbevétel, csökkentve az
(1) bekezdés szerinti központi bevételi részesedéssel, valamint a (4) bekezdés szerinti költséggel.
(3) Az APEH által beszedett és az illetékességi szabályok szerint kimutatott, a központi költségvetés
bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett
illetékbevétel
a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot és kistérségeket, valamint a Fővárosi Önkormányzatot,
b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben – egyhuszad részenként –, egyharmada a megye, valamint a főváros 2007. január 1-jei lakosságszáma arányában a megyei önkormányzatokat és kistérségeket, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg a (4) bekezdés szerinti költséggel csökkentve.
(4) Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a Fővárosi Önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 4%-a, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 8,5%-a visszatartásra kerül.
(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.”
Indokolás a T/3860/802. 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.

4/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/590. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/1., 56/4., 255/3. és 1010/2. pontjai) a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdés módosítását javasolják:
„(2) Az e törvény 5. számú melléklet 6., 9., 15., 16., 17., 19.[ és], 22. és 26. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet. I. rész 1. és 3. pontja, II. rész 3.
pontja, továbbá a III. és IV. része alapján számított előirányzatok folyósítása – figyelemmel a 6. számú
melléklet 1. pontjában meghatározottakra – az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint,
nettó finanszírozás keretében történik.”
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Indokolás a T/3860/754-2. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4/3. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/590. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/1., 56/4., 255/3. és 1010/2. pontjai) a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdés módosítását javasolják:
„(2) A Kincstár az E. Alap utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátásának, illetve kiadásának
kifizetése után az e törvény 4. § (1) bekezdés e) és f) pontja, (7) és (8) bekezdése, valamint 5. sz. mellékletének 9. és 26. pontja alapján az egészségügyi intézmények részére történt központi költségvetési
kifizetések összegével, de legfeljebb az E. Alap összes kiadását meghaladó pénzforgalmi bevételi
többlete mértékéig utalást teljesít a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 8. E. Alap céltartalék cím
terhére a központi költségvetés javára a tárgyév utolsó kincstári napján.”
Indokolás a T/3860/754-3. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4/4. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/552. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 110. és 115. pontjai) a törvényjavaslat 31. §
(1) bekezdés e) pont módosítását javasolják:
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális
közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy,
társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként
végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú
normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:/
„e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati
képzésében részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből
igényt tart. A térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely humánszolgáltató fenntartója a szakképzési évfolyamokon tanulók után a 3. számú melléklet 16.1.2. pont alatti
normatív hozzájárulást igénybe veheti.”
Indokolás a T/3860/748. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4/5. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő tá-

-8mogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – […] 217 000 forint/év minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban,
gyógypedagógiai oktatásban részt vevők – a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló
2006. évi CXXVII. törvény 3. számú mellékletének 15.2. pontja alapján 2008. augusztus 31-éig, e törvény 3. számú melléklet 15. a)-d) pontjaiban 2008. szeptember 1-től figyelembe vehető – törtévi (8/12
és 4/12 havi) létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/6.
pontjaiban foglaltakkal.

(914. sz. jav. - 31.§(3)),

4/7.

(914. sz. jav. - 31.§(4)),

Indokolás a T/3860/914. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4/6. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 31. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47.
§-ának (10)-(12) bekezdése szerint minden [valós] ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után […]
217 000 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe vehető
óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai
oktatásban részt vevők – a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény 3. számú mellékletének 15.2. pontja alapján 2008. augusztus 31-éig, e törvény 3. számú melléklet 15. a)-d) pontjában 2008. szeptember 1-től figyelembe vehető – törtévi (8/12 és 4/12 havi) létszáma alapján.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5.
pontjaiban foglaltakkal.

(914. sz. jav. - 31.§(2)),

4/7.

(914. sz. jav. - 31.§(4)),

Indokolás a T/3860/914. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4/7. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 31. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi
jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint
kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)-m) és 12-14. pontjaiban
megállapított normatíva [……….] 53,8%-a.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5.
pontjaiban foglaltakkal.

(914. sz. jav. - 31.§(2)),

4/6.

(914. sz. jav. - 31.§(3)),
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A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4/8. Az Ifjúsági bizottság

a törvényjavaslat 31. § (6)-(8) bekezdés módosítását javasolja:

„(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás egyházi fenntartója 2008-ban az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt normatív állami hozzájárulásokra – a 3. számú mellékletben megfogalmazott feltételeken túl – akkor jogosult, ha a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 31. § (8) bekezdése szerinti
kötelezettségének eleget tett, ide nem értve a bázis-szállást. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltatás egyházi fenntartója új belépőnek minősül a 3. számú melléklet 5/B. kiegészítő szabálya alapján.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény,
szolgáltatás – (6) bekezdésben nem említett – fenntartója esetén 2008-ban az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt normatív állami hozzájárulásokra – a 3. számú mellékletben megfogalmazott feltételeken
túl – akkor jogosult, ha a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény 31. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget tett, ide nem értve a bázis-szállást. A személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltatás (6) bekezdésben nem említett nem állami fenntartója új belépőnek minősül, ha a támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka,
vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szolgáltatás után 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült.
(8) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény,
szolgáltatás - ide nem értve a bázis-szállást - egyházi, illetve nem állami fenntartója esetében a 2009.
évi normatív hozzájárulás igénylésének feltétele, hogy a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a
jogelőd fenntartó 2008. július 31-éig bejelentse a Kincstár – fenntartó székhelye szerinti illetékes – regionális igazgatóságának”
Indokolás a T/3860/908. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők

a törvényjavaslat 42. § helyébe a követ-

kező rendelkezést javasolják:
„[42. §(1) A Magyar Állam készfizető kezesként felel a családi gazdálkodók telephely (tanya, telep, major) megvásárlásához, létesítéséhez és korszerűsítéséhez, továbbá a gazdálkodáshoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez a 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján felvett kedvezményes hitelek visszafizetéséért változatlan hitelfeltételek mellett.
(2) Az állami kezességvállalás mértéke a fennálló tőkeösszeg 60%-a.
(3) Az állami kezességvállalás együttes összege nem haladhatja meg a 12 052 686 929 forintot.
(4) Az (1) bekezdés szerinti állami kezességvállalásért díjat nem kell fizetni.
(5) Az állami kezességvállalás lejárata a hitelszerződés lejáratát követő 30. nap, de legkésőbb
2018. február 15. napja.]
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42. § Amennyiben a Magyar Állam által benyújtott, az (1)-(2) bekezdésekben megjelölt állami támogatásokra vonatkozó előzetes bejelentés alapján a kezességvállalásokat az Európai Bizottság jóváhagyja, a Magyar Állam készfizető kezesként felel
(1) a családi gazdálkodók telephely (tanya, telep, major) megvásárlásához, létesítéséhez és korszerűsítéséhez, továbbá a gazdálkodáshoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez a családi gazdálkodók és
más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról
és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján felvett kedvezményes
hitelek visszafizetéséért változatlan feltételek mellett.
a) Az állami kezességvállalás mértéke a fennálló tőkeösszeg 60%-a.
b) Az állami kezességvállalás együttes összege nem haladhatja meg a 12 052 686 929 forintot.
c) Az állami kezességvállalásért díjat nem kell fizetni.
d) Az állami kezességvállalás lejárata a hitelszerződés lejáratát követő 30. nap, de legkésőbb 2018.
február 15. napja.
(2) a területükön 2007. évben legalább 30% mértékű fagykárt szenvedett és 2 000 000 forintot meg
nem haladó éves nettó árbevétellel rendelkező, valamint a 100% mértékű fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hiteleinek visszafizetéséért.
a) Az állami kezességvállalás mértéke a fennálló tőkeösszeg 80%-a.
b) Az állami kezességvállalás együttes összege nem haladhatja meg a 3 000 000 forintot.
c) Az állami kezességvállalásért díjat nem kell fizetni.
d) Az állami kezességvállalás lejárata a hitelszerződés lejáratát követő 30. nap, de legkésőbb 2016. december 31. napja.”
Megjegyzés: A mód. javaslat jogtechnikai pontosítást igényel.
Indokolás a T/3860/742. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/611. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat
44. § (1) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolják:
„(1) A Magyar [Vállalkozásfinanszírozó] Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e §-ban a továbbiakban:
MV Zrt.) által a (2) bekezdés szerint vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő
fizetési kötelezettségek 100%-a mögött – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett –”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/4. (727. sz. jav. - 7.§(7)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/727. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8/3. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/116. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 44. § kiegészítését javasolják a következő új (6)
bekezdés felvételével:

- 11 „(6) Az MV Zrt. a (2) bekezdésben meghatározott kezességvállalási tevékenységet közvetlenül, vagy
az általa nyílt pályázati eljárás során kiválasztott garanciaszervezetek közreműködésével végzi.”
Indokolás a T/3860/728. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8/4. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/53. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 9. pontja) a törvényjavaslat 45. § (1) bekezdés módosítását javasolják:
„(1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni
megváltoztatására:
a) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím),
b) a pártok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím),
[c) a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet
végző alapítványok (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím),]
[d)] c) az egyházak támogatása (XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím,
1-8. és 10. jogcím-csoport),
[e)] d) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 16. és 17. cím).”
Indokolás a T/3860/731. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

9/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/33. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 2. pontja) a törvényjavaslat 48. § (1) bekezdés módosítását javasolják:
„(1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés
előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 6 009,1 millió forinttal, a 2.
Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 1 922,9 millió forinttal túlléphető a
pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó alcím, 3. Regisztrációs adó alcím és a 7. cím, 2. Vámbeszedési költség[ek] megtérítése alcím előirányzatai együttesen legalább 101%-ban teljesülnek.”
Indokolás a T/3860/739-2. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

9/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/611. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat
55. § módosítását javasolják:
„(1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege
2008. évben 19 500 forint.

- 12 (2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a szerinti nyugdíjemelés számításánál 2008. évben 5,2 %-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 4,[5]8 %-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.
[(3) A Tbj. 26. §-ának (5) bekezdése, illetve 39. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetés havi
összege 4350 forint, napi összege 145 forint a 2008. évben.]”
Indokolás a T/3860/732-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

9/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 56. § módosítását javasolja:

„56. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. évben [36 800] 38 650 forint.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/3. (916. sz. jav. - 4.§(8)), 1/2. (916. sz. jav. - 12.§(3)), 9/4.
(916. sz. jav. - 57.§(1)), 9/5. (916. sz. jav. - 58.§), 137/2. (916. sz. jav. - új 17. mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/916. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

9/4. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2008. évre e törvény 17. számú melléklete tartalmazza;
b) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2008. évben [19 600] 20 000 forint.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/3. (916. sz. jav. - 4.§(8)), 1/2. (916. sz. jav. - 12.§(3)), 9/3.
(916. sz. jav. - 56.§), 9/5. (916. sz. jav. - 58.§), 137/2. (916. sz. jav. - új 17. mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/916. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

9/5. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 58. § módosítását javasolja:

- 13 „(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2008. évben [339 000] 356 000
forint.
(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat –
2008. évben [339 000] 356 000 forint.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/3. (916. sz. jav. - 4.§(8)), 1/2. (916. sz. jav. - 12.§(3)), 9/3.
(916. sz. jav. - 56.§), 9/4. (916. sz. jav. - 57.§(1)), 137/2. (916. sz. jav. - új 17. mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/916. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/33. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 2. pontja) a törvényjavaslat 61. § módosítását javasolják:
„61.§ A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény [(a továbbiakban: Fktv.)] 22. § (1) bekezdése
alapján a fogyatékkal élő felnőttek általános, nyelvi és szakmai képzéséhez nyújtható normatív támogatás mértéke 2008. évben 780 forint/fő/óra.”
Indokolás a T/3860/739-3. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/57. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 11. pontja) a törvényjavaslat 64. § módosítását javasolják:
„(1) A Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt. és a Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire az I. Országgyűlés fejezet, 10-12. címek e célra elkülönített előirányzatai terhére teljesítendő támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazodóan – áfával növelt összegben –
közvetlenül a[z Antenna Hungária Zrt.-nek] műsorterjesztést végző szolgáltatónak kell folyósítani.
A támogatás összegének meghatározásánál csak az állandó stúdióra és a fix telepítésű országos rendszerek igénybevételére vonatkozó szolgáltatások tekintendők műsorterjesztési költségnek, az alkalmi
közvetítővonalak költségei még egyidejű sugárzás esetében sem. A folyósított összegből az arányosítás alapján levonható áfának megfelelő összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani.
(2) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettségnek a tárgyévet megelőző év mérlegfordulónapi
auditált állományát a tárgyév június 30-ig kell a költségvetés számára megfizetni.
(3) A (1) bekezdés szerinti műsorszolgáltató január 10-ig köteles tájékoztatni a Kincstárt a műsorterjesztést végző szolgáltatókról, valamint szolgáltatónként a tárgyévre szóló műsorterjesztési kötelezettségeinek várható összegéről. Amennyiben ezen adatokban változás történik, arról a műsorszolgáltatónak a Kincstárt 15 napon belül értesítenie kell.”
Indokolás a T/3860/738. számon.

- 14 A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

12/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők

a törvényjavaslat 66. § (2) bekezdés d)

pont módosítását javasolják:
/(2) A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege a következők
szerint alakul ki:/
„d) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 9. Címzett és céltámogatások cím tekintetében a 16. § (1) bekezdés c) pontja szerint.”
Indokolás a T/3860/739-4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

12/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/33. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 2. pontja) a törvényjavaslat 66. § (7) bekezdés módosítását javasolják:
„(7) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdés[e] a) pontja
szerinti szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértéke 0,225 Ft/kWh.
(8) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdés[e] b) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamos energiaiparban fennálló vagy
eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes
áru villamosenergia-ellátás támogatása 0,11 Ft/kWh.”
Indokolás a T/3860/739-5. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

14/1.

Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/3860/551. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 14. pontja) a törvényjavaslat 68. § (7) bekezdés módosítását javasolja:
„(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1. Hazai innováció támogatása címből [1000,0] 2
000,0 millió forintot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. §
(1) bekezdése figyelembevételével az alap stratégiai céljaival összhangban álló, a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására kell fordítani. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiakban: OTKA Bizottság) elnökének egyetértésével kialakított kiírásra beérkező pályázatok [előszűrését és] ügyintézését – előzetes megállapodás
alapján – az OTKA Bizottság a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal együttműködve végzi.”
Indokolás a T/3860/863. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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14/2. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/3860/274. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 13. pontja) a törvényjavaslat 68. § kiegészítését javasolja a következő új (8)
bekezdés felvételével:
„(8) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap „2. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló
innováció támogatása” címének terhére a nemzetközi European X-Ray Free-Electron Laser Facility
(XFEL) GmbH-ban való tagi hozzájárulás és éves tagdíj a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv részére biztosítható. A GmbH-ban a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv 1%-os részesedést szerezhet.”
Indokolás a T/3860/786. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Oktatási
bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

14/3. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 73. § (7) bekezdés módosítását javasolja:
„(7) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy engedélyezze a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai elszámolás alapján történő együttes túllépését
a) a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (1. cím, 7. alcím, 2. jogcím-csoport) előirányzat túlteljesülése esetén a [többlet]bevétel 5%-ával, legfeljebb 250,0 millió forinttal,
b) kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek – a felügyeleti bírság kivételével – (1. cím, 7. alcím, 3.
jogcím-csoport) címen befolyt bevételek 5%-ával, legfeljebb 120,0 millió forinttal,
c) az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások nyújtására kötött finanszírozási szerződések teljesítésének ellenőrzése alapján az egészségügyi szolgáltatók visszafizetése (1.
cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport) címen befolyt bevételek [2%-ával]5%-ával, legfeljebb 50,0 millió
forinttal.”
Indokolás a T/3860/707. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

14/4. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/611. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 73. § (7) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

- 16 /(7) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy engedélyezze a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai elszámolás alapján történő együttes túllépését/
„b) kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek – a felügyeleti bírság, a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyek utáni befizetések, továbbá reklámozásával kapcsolatos bírság kivételével –
(1. cím, 7. alcím, 3. jogcím-csoport) címen befolyt bevételek 5%-ával, legfeljebb 120,0 millió forinttal,”
Indokolás a T/3860/732-2. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

14/5. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/33. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 2. pontja) a törvényjavaslat 75. § (1) bekezdés módosítását javasolják:
„(1) Az E. Alap költségvetésében jóváhagyott a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 4. Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék jogcím előirányzat kizárólag a LXXII.
Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai
jogcím és az 5. Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása jogcím 2008. évi kiadásaira fordítható.”
Indokolás a T/3860/739-6. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

14/6.

Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/611. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 75. § kiegészítését javasolja a
következő új (5) bekezdés felvételével:
„(5) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, a 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport 21. Gyógyszerészi konzultáció díja kiadásai jogcím előirányzatából fennmaradó összeget a 2. cím, 3. alcím 1. jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás kiadásai jogcímre átcsoportosítsa.”
Megjegyzés:

A

módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/20. (783. sz. jav. 136/21. (783. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcsúj21jc.), pontjaiban foglaltak-

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc),

kal.

Indokolás a T/3860/783. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Egészségügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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14/7. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/611. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 93. § módosítását javasolják:
„93. § Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2008. évben [180 000] 200 000
millió forint. Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a következő évekre vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2008. évi kifizetési keretnek a 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §ának (3) bekezdése alapján 2008. év első negyedévére meghatározott hazai inflációs előrejelzés szerint
indexált összegével.”
Indokolás a T/3860/730. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

14/8. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/33. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 2. pontja) a törvényjavaslat 93. § módosítását javasolják:
„93. § Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2008. évben 180 000 millió forint.
Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a következő évekre vonatkozó kifizetési keret
megegyezik a 2008. évi kifizetési keretnek a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalók nettó jelenérték számításnak módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló
161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése alapján 2008. év első negyedévére meghatározott hazai inflációs előrejelzés szerint indexált összegével.”
Indokolás a T/3860/739-7. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

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

15/1. Herényi Károly képviselő - kapcsolódva a T/3860/103. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 10. és 839. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 12. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire

[1 488,7]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15/3.
foglaltakkal.

1 988,7

/+500,0 kiad./

(757. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/757. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

15/2. Herényi Károly képviselő - kapcsolódva a T/3860/103. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 10. és 839. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 12. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire

[1 488,7]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15/4.
foglaltakkal.

2 488,7

/+1000,0 kiad./

(758. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/758. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
"
"
15/3. Herényi Károly képviselő - kapcsolódva a T/3860/103. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 10. és 839. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
13 Média közalapítványok támogatása
1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása

[9 452,9]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15/1.
foglaltakkal.

8 952,9

/-500,0 kiad./

(757. sz. jav. - 1.mell.I.fej.12.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/757. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

15/4. Herényi Károly képviselő - kapcsolódva a T/3860/103. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 10. és 839. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
13 Média közalapítványok támogatása
1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása

[9 452,9]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15/2.
foglaltakkal.

8 452,9

/-1000,0 kiad./

(758. sz. jav. - 1.mell.I.fej.12.cím1.alc),

pontjában
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Indokolás a T/3860/758. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA fejezet

19/1. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/3860/603. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6., 35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13.,
35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2., 904/1., 907/2., 936/2., 972/1.,
972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4., 1020/1., 1025/1., 1027/2.,
1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT
JÖVEDELEMADÓJA
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
[12 256,6]4
/-7677,5 kiad./
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése

[12 360,7]

SZEMÉLYI
579,1

12 256,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/8. (714. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 124/1.
jav. - 4.mell.igényB)II.), 129/6. (714. sz. jav. - 5.mell.új28.), pontjaiban foglaltakkal.

(714. sz.

Indokolás a T/3860/714. 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.

19/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872.,
873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890.,
891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909.,
910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965.,
967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000.,
1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034.,
1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055.,
1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
IX. fejezet 4. cím 2. alcím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
2 Körzeti igazgatás

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[10 946,9]

ÁTENGEDETT
11 746,9

SZEMÉLYI
/+800,0 kiad./

- 20 Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Körzeti igazgatás
[11 121,2]

10 946,9 kiad..

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/19., 22/2., 107/17. 125/4. 129/15. pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/781. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878.,
879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896.,
897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924.,
927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977.,
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019.,
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039.,
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060.,
1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 10. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
10 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok
[17 203,3]

ÁTENGEDETT
18 203,3

SZEMÉLYI
/+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/11. (765. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 107/20. (765.
sz. jav. - 3.mell.10.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/765. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

20/2.

Szalay Ferenc 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 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 10. alcím módosítását javasolja:

- 21 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
10 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok
[17 203,3]

ÁTENGEDETT
18 203,3

SZEMÉLYI
/+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/19. (905. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 108/2. (905. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/905. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

20/3. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/3860/537. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11., 35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1.,
67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1., 874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1.,
887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1., 896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1.,
909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1., 936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1.,
1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1., 1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1.,
1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1., 1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1.,
1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[44 642,8]
44 342,8
/-300,0 kiad./
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [44 969,0]

44 642,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/2. (801. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 107/23. (801.
sz. jav. - 3.mell.11.d)), 114/2. (801. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.igény), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/801. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági
bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

20/4. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/286. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 108. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások

TÁMOGATÁSAI

ÉS

ÁTENGEDETT

SZEMÉLYI

- 22 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[44 642,8]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [44 969,0]

45 142,8

/+500,0 kiad./

44 642,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/12. (838. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 107/25. (838.
sz. jav. - 3.mell.11.e)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/838. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

20/5. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878.,
879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896.,
897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924.,
927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977.,
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019.,
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039.,
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060.,
1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 12. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások[59 623,8]67 623,8
/+8000,0 kiad./
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások[59 080,8] 59 623,8 kiad.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/10. (764. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 108/9. (764. sz.
jav. - 3.mell.12.a)), 108/12. (764. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 108/13. (764. sz. jav. - 3.mell.12.c)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/764. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21/1. Révész Máriusz 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.,

- 23 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039.,
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060.,
1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
13 Közoktatási hozzájárulások

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[432 011,6]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
13 Közoktatási hozzájárulások
[435 495,6]

ÁTENGEDETT
434 011,6

SZEMÉLYI
/+2000,0 kiad./

432 011,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/15. (856. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 114/3. (856. sz.
jav. - 3.mell.16.új7.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/856. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21/2. Dr. Hoffmann Rózsa képviselő - kapcsolódva a T/3860/374. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 957. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím
13. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
13 Közoktatási hozzájárulások

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[432 011,6]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
13 Közoktatási hozzájárulások
[435 495,6]

ÁTENGEDETT
433 911,6

SZEMÉLYI
/+1900,0 kiad./

432 011,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/11. (861. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 114/4. (861. sz.
jav. - 3.mell.16.új7.), 128/2. (861. sz. jav. - 5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/861. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21/3. Kósa Lajos, Lázár János, Horváth István, Szalay Ferenc, Bencsik János, dr.
Zombor Gábor és dr. Gyimesi Endre képviselők - kapcsolódva a T/3860/374. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 957. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják:
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
13 Közoktatási hozzájárulások

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[432 011,6]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
13 Közoktatási hozzájárulások
[435 495,6]

ÁTENGEDETT
432 361,6

SZEMÉLYI
/+350,0 kiad./

432 011,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/16. (864. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 114/8. (864. sz.
pontjaiban foglaltakkal.

jav. - 3.mell.17.3.fajl.),

Indokolás a T/3860/864. 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.

21/4.

Kósa Lajos, Lázár János, Horváth István, Szalay Ferenc, Bencsik János, dr.
Zombor Gábor és dr. Gyimesi Endre képviselők - kapcsolódva a T/3860/374. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 957. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
13 Közoktatási hozzájárulások

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[432 011,6]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
13 Közoktatási hozzájárulások
[435 495,6]

ÁTENGEDETT
432 411,6

SZEMÉLYI
/+400,0 kiad./

432 011,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/17. (865. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 113/2. (865. sz.
jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/865. 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.

21/5. Tatai-Tóth András 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.,

- 25 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
13 Közoktatási hozzájárulások

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[432 011,6]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
13 Közoktatási hozzájárulások
[435 495,6]

ÁTENGEDETT
432 511,6

SZEMÉLYI
/+500,0 kiad./

432 011,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/3. (867. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 109/6. (867.
sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), 127/6. (867. sz. jav. - 5.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/867. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21/6. Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/3860/59. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 17., 19., 25., 113., 119., 121., 122. és 124. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[151 012,9]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Központosított előirányzatok
[109 312,9]

ÁTENGEDETT
149 012,9

SZEMÉLYI
/-2000,0 kiad./

151 012,9 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/1. (624. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 25/7. (624. sz.
jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 111/9. (624. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/624. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási
bizottság ülésén nem ért egyet.

21/7. Dr. Gegesy Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/283. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 42., 255. és 994. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[151 012,9]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Központosított előirányzatok
[109 312,9]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/6.
jav. - 5.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal.

ÁTENGEDETT
154 012,9

SZEMÉLYI
/+3000,0 kiad./

151 012,9 kiad.

(701. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.9.cím),

127/4.

(701. sz.

Indokolás a T/3860/701. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21/8.

Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/3860/603. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6., 35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13.,
35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2., 904/1., 907/2., 936/2., 972/1.,
972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4., 1020/1., 1025/1., 1027/2.,
1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[151 012,9]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Központosított előirányzatok
[109 312,9]

ÁTENGEDETT
158 690,4

SZEMÉLYI
/+7677,5 kiad./

151 012,9 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19/1. (714. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 124/1.
jav. - 4.mell.igényB)II.), 129/6. (714. sz. jav. - 5.mell.új28.), pontjaiban foglaltakkal.

(714. sz.

Indokolás a T/3860/714. 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.

21/9. Kósa Lajos, Lázár János, Horváth István, Szalay Ferenc, Bencsik János, dr.
Zombor Gábor és dr. Gyimesi Endre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874.,
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892.,
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911.,
915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968.,
969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001.,
1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035.,

- 27 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056.,
1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX.
fejezet 5. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[151 012,9]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Központosított előirányzatok
[109 312,9]

ÁTENGEDETT
151 412,9

SZEMÉLYI
/+400,0 kiad./

151 012,9 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/8. (848. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 128/5. (848. sz.
jav. - 5.mell.22.előir.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/848. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21/10. Zsigó Róbert 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 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását
javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[151 012,9]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Központosított előirányzatok
[109 312,9]

ÁTENGEDETT
153 012,9

SZEMÉLYI
/+2000,0 kiad./

151 012,9 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/14. (852. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 129/1. (852. sz.
jav. - 5.mell.új26.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/852. 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.

- 28 -

21/11. Dr. Hoffmann Rózsa képviselő - kapcsolódva a T/3860/374. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 957. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[151 012,9]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Központosított előirányzatok
[109 312,9]

ÁTENGEDETT
149 112,9

SZEMÉLYI
/-1900,0 kiad./

151 012,9 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/2. (861. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 114/4. (861.
128/2. (861. sz. jav. - 5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. - 3.mell.16.új7.),

Indokolás a T/3860/861. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21/12. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/3860/593. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/2., 4/3., 56/5., 296/2. és 993/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[151 012,9]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Központosított előirányzatok
[109 312,9]

ÁTENGEDETT

SZEMÉLYI

151 097,6

/+84,7 kiad./

151 012,9 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/4. (906. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 127/3. (906.
sz. jav. - 5.mell.17.előir.), 133/5. (906. sz. jav. - 8.mell.III.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/906. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21/19. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872.,
873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890.,
891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909.,
910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965.,
967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000.,
1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034.,

- 29 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055.,
1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[151 012,9]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Központosított előirányzatok
[109 312,9]

ÁTENGEDETT

SZEMÉLYI

150 362,9

/-650,0 kiad./

151 012,9 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19/2., 22/2., 107/17. 125/4. 129/15. pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/781. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

22/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/601. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 64/3., 254/5. és 1016/2. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 6. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
6 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások[14
200,0]
14 150,0
/-50,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/2. (750. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 130/1.
jav. - 6.mell.2.előir.), 131/1. (750. sz. jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltakkal.

(750. sz.

Indokolás a T/3860/750. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

22/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872.,
873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890.,
891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909.,
910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965.,
967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000.,
1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034.,
1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055.,

- 30 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
IX. fejezet 6. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
6 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások [14
200,0]
14 050,0
/-150,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19/2., 21/19., 107/17. 125/4. 129/15. pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/781. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

23/1. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/601. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 64/3., 254/5.
és 1016/2. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
JÖVEDELEMADÓJA
7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
[10 960,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
[10 810,0]

ÁTENGEDETT
11 085,0

SZEMÉLYI
/+125,0 kiad./

10 960,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/9. (690. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 130/2. (690. sz.
jav. - 7.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/690. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

23/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/601. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 64/3., 254/5. és 1016/2. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
JÖVEDELEMADÓJA
7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
[10 960,0]

ÁTENGEDETT

SZEMÉLYI

11 010,0

/+50,0 kiad./

- 31 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 22/1. (750. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.cím), 130/1.
jav. - 6.mell.2.előir.), 131/1. (750. sz. jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltakkal.

(750. sz.

Indokolás a T/3860/750. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

23/3.

Ágh Péter, dr. Hende Csaba és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a
T/3860/461. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 62., 95. és 1014.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
JÖVEDELEMADÓJA
7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
[10 960,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
[10 810,0]

ÁTENGEDETT

SZEMÉLYI

11 010,0

/+50,0 kiad./

10 960,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/18. (887. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 131/2. (887. sz.
jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/887. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/1.

Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/3860/59. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 17., 19., 25., 113., 119., 121., 122. és 124. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
JÖVEDELEMADÓJA
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 912,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [6 293,9]

ÁTENGEDETT
9 412,2

SZEMÉLYI
/+2500,0 kiad./

6 912,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (624. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/7. (624. sz. jav.
- 1.mell.IX.fej.10.cím), 111/9. (624. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), pontjaiban foglaltakkal.

- 32 Indokolás a T/3860/624. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási
bizottság ülésén nem ért egyet.

25/2.

Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/3860/537. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11., 35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1.,
67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1., 874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1.,
887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1., 896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1.,
909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1., 936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1.,
1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1., 1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1.,
1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1., 1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1.,
1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
JÖVEDELEMADÓJA
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 912,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [6 293,9]

ÁTENGEDETT
7 212,2

SZEMÉLYI
/+300,0 kiad./

6 912,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/3. (801. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 107/23.
114/2. (801. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.igény), pontjaiban foglaltakkal.

(801. sz. jav. - 3.mell.11.d)),

Indokolás a T/3860/801. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági
bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/3. Tatai-Tóth András 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 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA

TÁMOGATÁSAI

ÉS

ÁTENGEDETT

SZEMÉLYI

- 33 8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 912,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [6 293,9]

6 412,2

/-500,0 kiad./

6 912,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/5. (867. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 109/6. (867.
127/6. (867. sz. jav. - 5.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. - 3.mell.16.1.1.),

Indokolás a T/3860/867. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/4. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/3860/593. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/2., 4/3., 56/5., 296/2. és 993/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 3. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT
JÖVEDELEMADÓJA
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása[35 504,1] 35 419,4

SZEMÉLYI
/-84,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/12. (906. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 127/3. (906. sz.
jav. - 5.mell.17.előir.), 133/5. (906. sz. jav. - 8.mell.III.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/906. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/5. Dr. Bóka István 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 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások

ÉS

ÁTENGEDETT

SZEMÉLYI

- 34 4 A többcélú kistérségi társulások támogatása

[28 079,8]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
4 A többcélú kistérségi társulások támogatása
[19 600,0]

28 329,8

/+250,0 kiad./

28 079,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/13. (839. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 133/6. (839. sz.
jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/839. 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.

25/6. Dr. Gegesy Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/283. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 42., 255. és 994. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 9. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
9 Címzett és céltámogatások

TÁMOGATÁSAI

ÉS

[53 000,0]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/7.
jav. - 5.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal.

ÁTENGEDETT
50 000,0

SZEMÉLYI
/-3000,0 kiad./

(701. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím),

127/4.

(701. sz.

Indokolás a T/3860/701. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/7.

Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/3860/59. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 17., 19., 25., 113., 119., 121., 122. és 124. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 10. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása[10 870,0]10
370,0
/-500,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (624. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/1. (624. sz. jav.
- 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 111/9. (624. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/624. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság

- 35 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási
bizottság ülésén nem ért egyet.

25/8. Kósa Lajos, Lázár János, Horváth István, Szalay Ferenc, Bencsik János, dr.
Zombor Gábor és dr. Gyimesi Endre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874.,
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892.,
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911.,
915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968.,
969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001.,
1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035.,
1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056.,
1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX.
fejezet 12. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének
támogatása
[16 200,0]
15 800,0
/-400,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/9.
jav. - 5.mell.22.előir.), pontjaiban foglaltakkal.

(848. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím),

128/5.

(848. sz.

Indokolás a T/3860/848. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/9. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/601. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 64/3., 254/5.
és 1016/2. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének
támogatása
[16 200,0]
16 075,0
/-125,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/1.
jav. - 7.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/690. számon.
A módosító javaslatot:

(690. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím),

130/2.

(690. sz.
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/10. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878.,
879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896.,
897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924.,
927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977.,
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019.,
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039.,
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060.,
1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím módosítását
javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének
támogatása
[16 200,0]
8 200,0
/-8000,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/5. (764. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 108/9. (764.
sz. jav. - 3.mell.12.a)), 108/12. (764. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 108/13. (764. sz. jav. - 3.mell.12.c)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/764. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/11. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878.,
879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896.,
897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924.,
927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977.,
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019.,
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039.,
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060.,
1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím módosítását
javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének
támogatása
[16 200,0]
15 200,0
/-1000,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/1.
(765. sz. jav. - 3.mell.10.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/765. számon.

(765. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc),

107/20.
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- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/12. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/286. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 108. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének
támogatása
[16 200,0]
15 700,0
/-500,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/4.
(838. sz. jav. - 3.mell.11.e)), pontjaiban foglaltakkal.

(838. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc),

107/25.

Indokolás a T/3860/838. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/13. Dr. Bóka István 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 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím módosítását
javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének
támogatása
[16 200,0]
15 950,0
/-250,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/5. (839. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 133/6. (839.
sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/839. 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.
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25/14. Zsigó Róbert 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 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím módosítását
javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének
támogatása
[16 200,0]
14 200,0
/-2000,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/10. (852. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 129/1. (852. sz.
jav. - 5.mell.új26.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/852. 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.

25/15. Révész Máriusz 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 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím módosítását
javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének
támogatása
[16 200,0]
14 200,0
/-2000,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/1. (856. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 114/3. (856.
sz. jav. - 3.mell.16.új7.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/856. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/16. Kósa Lajos, Lázár János, Horváth István, Szalay Ferenc, Bencsik János, dr.
Zombor Gábor és dr. Gyimesi Endre képviselők - kapcsolódva a T/3860/374. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 957. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
IX. fejezet 12. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének
támogatása
[16 200,0]
15 850,0
/-350,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/3. (864. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 114/8. (864.
sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/864. 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.

25/17. Kósa Lajos, Lázár János, Horváth István, Szalay Ferenc, Bencsik János, dr.
Zombor Gábor és dr. Gyimesi Endre képviselők - kapcsolódva a T/3860/374. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 957. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
IX. fejezet 12. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének
támogatása
[16 200,0]
15 800,0
/-400,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/4. (865. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 113/2. (865.
sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/865. 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.

25/18. Ágh Péter, dr. Hende Csaba és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a
T/3860/461. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 62., 95. és 1014.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA

TÁMOGATÁSAI

ÉS

ÁTENGEDETT

SZEMÉLYI
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támogatása
[16 200,0]
16 150,0
/-50,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/3.
jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltakkal.

(887. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím),

131/2.

(887. sz.

Indokolás a T/3860/887. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/19. Szalay Ferenc 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 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím módosítását
javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének
támogatása
[16 200,0]
15 200,0
/-1000,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/2. (905. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 108/2. (905.
sz. jav. - 3.mell.11.e)ea)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/905. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet

27/1. Dr. Világosi Gábor és Béki Gabriella képviselők - kapcsolódva a T/3860/354. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 13., 37., 84., 119., 172., 180., 237.,
324., 329., 340., 353., 360., 378., 419., 469., 483., 565., 603., 696., 731., 790., 800., 806. és 826. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

[1 046,1]

1 026,1

/-20,0 tám./
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3 Dologi kiadások

[1 020,1]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29/1.
ban foglaltakkal.

1 000,1

/-20,0 kiad./

(705. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím3.alc9.jcs),

pontjá-

Indokolás a T/3860/705. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság
ülésén egyetért, az Ifjúsági bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

28/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/201. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím
20. jogcím-csoport módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
20 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
380,0
/+380,0 kiad./
2 Munkaadókat terhelő járulékok
120,0
/+120,0 kiad./
3 Dologi kiadások
[12 395,0]
11 800,0
/-595,0 kiad./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 900,0]
995,0
/+95,0 kiad./
Indokolás a T/3860/743. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

29/1. Dr. Világosi Gábor és Béki Gabriella képviselők - kapcsolódva a T/3860/354. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 13., 37., 84., 119., 172., 180., 237.,
324., 329., 340., 353., 360., 378., 419., 469., 483., 565., 603., 696., 731., 790., 800., 806. és 826. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. alcím 9. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
9 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 15,0]

35,0

/+20,0 tám./

[ 15,0]

35,0

/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/1.
ban foglaltakkal.

(705. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs),

pontjá-
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság
ülésén egyetért, az Ifjúsági bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

32/1.

Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/188. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 204. és 292. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím
módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása
[4 381,9]4
/-140,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 741,1]
601,1
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása[4 437,6]
3 Dologi kiadások
[ 750,5]

241,9
/-140,0 kiad./

4 381,9 tám.
741,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/4. (662. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/662. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32/2. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők - kapcsolódva a T/3860/262. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 144., 299. és 628. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása
[4 381,9]4
/-125,5 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 741,1]
615,6
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása[4 437,6]
3 Dologi kiadások
[ 750,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/22.
pontjában foglaltakkal.

256,4
/-125,5 kiad./

4 381,9 tám.
741,1 kiad.

(664. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc29.jcs),
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Indokolás a T/3860/664. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32/3. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/3860/460. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 290. és 623. pontjai) 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
/-150,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 741,1]
591,1
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása[4 437,6]
3 Dologi kiadások
[ 750,5]

231,9
/-150,0 kiad./

4 381,9 tám.
741,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/1. (770. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/770. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32/4.

Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) 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
/-300,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 741,1]
441,1
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása[4 437,6]
3 Dologi kiadások
[ 750,5]

4 381,9 tám.
741,1 kiad.

081,9
/-300,0 kiad./

- 44 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/9. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 33/1. (835. sz. jav.
- 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 35/7. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/19. (835. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/5. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), 36/8. (835. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/835. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32/5.

Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) 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
/-300,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 741,1]
441,1
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása[4 437,6]
3 Dologi kiadások
[ 750,5]

081,9
/-300,0 kiad./

4 381,9 tám.
741,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/10. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 33/5. (836. sz.
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), 35/8. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/20. (836. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/6. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), 36/9. (836. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/836. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32/6. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/26. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 190. és 306. pontjai) 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
/-50,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 741,1]
691,1

331,9
/-50,0 kiad./
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Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása[4 437,6]
3 Dologi kiadások
[ 750,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/23.
pontjában foglaltakkal.

4 381,9 tám.
741,1 kiad.

(841. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alcúj 7. jcs),

Indokolás a T/3860/841. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32/7. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/26. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 190. és 306. pontjai) 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
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 741,1]
641,1
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása[4 437,6]
3 Dologi kiadások
[ 750,5]

281,9
/-100,0 kiad./

4 381,9 tám.
741,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/11. (842. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 35/10. (842. sz.
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/13. (842. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alcúj 5.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/842. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32/8. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/3860/26. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 190. és 306. pontjai) 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
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 741,1]
641,1

281,9
/-100,0 kiad./

- 46 Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása[4 437,6]
3 Dologi kiadások
[ 750,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/13.
pontjában foglaltakkal.

4 381,9 tám.
741,1 kiad.

(845. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcsúj4.jc),

Indokolás a T/3860/845. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32/9. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Közigazgatási hivatalok
[7 854,3]
7 154,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[5 299,2]
5 261,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 660,0]
1 648,1
3 Dologi kiadások
[1 261,4]
611,4
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Közigazgatási hivatalok
[7 960,4]
1 Személyi juttatások
[5 366,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 681,0]
3 Dologi kiadások
[1 277,4]

/-700,0 tám./
/-38,1 kiad./
/-11,9 kiad./
/-650,0 kiad./

7 854,3 tám.
5 299,2 kiad.
1 660,0 kiad.
1 261,4 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/4. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 33/1. (835. sz. jav.
- 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 35/7. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/19. (835. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/5. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), 36/8. (835. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/835. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32/10. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
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647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Közigazgatási hivatalok
[7 854,3]
7 154,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[5 299,2]
5 261,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 660,0]
1 648,1
3 Dologi kiadások
[1 261,4]
611,4
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Közigazgatási hivatalok
[7 960,4]
1 Személyi juttatások
[5 366,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 681,0]
3 Dologi kiadások
[1 277,4]

/-700,0 tám./
/-38,1 kiad./
/-11,9 kiad./
/-650,0 kiad./

7 854,3 tám.
5 299,2 kiad.
1 660,0 kiad.
1 261,4 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/5. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 33/5. (836. sz. jav.
- 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), 35/8. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/20. (836. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/6. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), 36/9. (836. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/836. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32/11. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/26. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 190. és 306. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím
módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Közigazgatási hivatalok
[7 854,3]
7 754,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 261,4]
1 161,4
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Közigazgatási hivatalok
[7 960,4]
3 Dologi kiadások
[1 277,4]

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

7 854,3 tám.
1 261,4 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/7. (842. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 35/10.
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/13. (842. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alcúj 5.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(842. sz.

Indokolás a T/3860/842. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32/12. Jauernik István és Balogh József képviselők - kapcsolódva a T/3860/229. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 4., 68. és 295. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
[11 331,7]
11 296,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 123,5]
2 088,5

/-35,0 tám./
/-35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/22. (903. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/2.
(903. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc6.jcs), 36/7. (903. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc12.jcs), 36/11. (903. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/903. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

32/13. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/3860/26. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 190. és 306. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Lakás- és építésügy
4 Körmend város önkormányzatának bérlakás építési programja
/+100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

100,0
100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/8. (845. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/845. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

33/1. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
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824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
5 Turisztikai célelőirányzat
[7 914,5]
9 827,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [6 910,0]
8 823,0

/+1913,0 tám./
/+1913,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/4. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 32/9. (835. sz. jav.
- 1.mell.XI.fej.5.cím), 35/7. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/19. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs),
36/5. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), 36/8. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/835. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

33/2. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/3860/593. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/2., 4/3., 56/5., 296/2. és 993/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
5 Turisztikai célelőirányzat
[7 914,5]
7 864,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [6 910,0]
6 860,0

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/11. (899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/17.
(899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc4.jcs), 35/24. (899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alcúj 7. jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/899. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság ülésén
egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

33/3. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/469. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 270., 282. és 683. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
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XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
6 Világörökségi önkormányzatok támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/21. (892. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/892. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

33/4. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/684. számú módosító javaslathoz (az
ajánlás 77/7. és 77/15. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
6 Jármi-Papos szennyvízhálózat kiépítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/6. (832. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/832. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

33/5.

Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
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1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

1 913,0

/+1913,0 tám./

1 913,0

/+1913,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/5. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 32/10. (836. sz.
jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 35/8. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/20. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs),
36/6. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), 36/9. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/836. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/138. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 309. és 699. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok
[3 709,5]
3 359,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 055,0]
705,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/25.
pontjában foglaltakkal.

/-350,0 tám./
/-350,0 kiad./

(634. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj 13.jcs),

Indokolás a T/3860/634. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/138. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 309. és 699. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 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]
3 539,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 055,0]
885,0

/-170,0 tám./
/-170,0 kiad./
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pontjában foglaltakkal.

(641. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs),

Indokolás a T/3860/641. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/3. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/499. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 35. és 137. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 055,0]
913,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 654,5]
2 225,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
570,2

/-141,2 kiad./
/-429,0 kiad./
/+570,2 kiad./

Indokolás a T/3860/735. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság ülésén nem ért egyet.

35/4.

Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/3860/469. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 270., 282. és 683. pontjai) 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]
3 661,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 055,0]
1 007,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/14.
pontjában foglaltakkal.

/-48,0 tám./
/-48,0 kiad./

(820. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alcúj 5.jcs),

Indokolás a T/3860/820. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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35/5. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/3860/148. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 268. és 689. pontjai) 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]
3 509,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 055,0]
855,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/15. (822. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alcúj7.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/822. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/6. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/684. számú módosító javaslathoz (az
ajánlás 77/7. és 77/15. pontjai) 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
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 055,0]
955,0

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/4. (832. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/832. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/7. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
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XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok
[3 709,5]
3 009,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 055,0]
355,0

/-700,0 tám./
/-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/4. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 32/9. (835. sz. jav.
- 1.mell.XI.fej.5.cím), 33/1. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 35/19. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs),
36/5. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), 36/8. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/835. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/8. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) 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]
3 009,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 055,0]
355,0

/-700,0 tám./
/-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/5. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 32/10. (836. sz.
jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 33/5. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), 35/20. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs),
36/6. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), 36/9. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/836. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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35/9.

Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/26. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 190. és 306. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok
[3 709,5]
3 209,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 055,0]
555,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/10.
ban foglaltakkal.

/-500,0 tám./
/-500,0 kiad./

(840. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím22.alc),

pontjá-

Indokolás a T/3860/840. 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.

35/10. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/26. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 190. és 306. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok
[3 709,5]
3 209,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 055,0]
555,0

/-500,0 tám./
/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/7. (842. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 32/11.
jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 35/13. (842. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alcúj 5.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(842. sz.

Indokolás a T/3860/842. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/11. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/3860/593. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/2., 4/3., 56/5., 296/2. és 993/1. pontjai) 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
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[3 709,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 654,5]

3 619,5

/-90,0 tám./

2 564,5

/-90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/2. (899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 35/17.
(899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc4.jcs), 35/24. (899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alcúj 7. jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/899. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság ülésén
egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

35/12. Dr. Mester László és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/3860/593. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 4/2., 4/3., 56/5., 296/2. és 993/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok
[3 709,5]
3 699,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 654,5]
2 644,5

/-10,0 tám./
/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/18. (901. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc4.jcs), 35/25.
(901. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alcúj7.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/901. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság ülésén nem ért egyet.

35/13. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/26. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 190. és 306. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
5 Balaton integrált fejlesztési Térség
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

700,0

/+700,0 tám./

700,0

/+700,0 kiad./
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jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 35/10. (842. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(842. sz.

Indokolás a T/3860/842. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/14. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/3860/469. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 270., 282. és 683. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
12. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
5 Ladánybene Község Önkormányzata intézményeinek fejlesztése
/+48,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

48,0
48,0

/+48,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/4. (820. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/820. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/15. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/3860/148. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 268. és 689. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
7 Szabadszállás szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep
építésének támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/5. (822. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/822. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/16.

Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/154. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 195. és 291. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai[
247,0]
207,0
/-40,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 247,0]
207,0
/-40,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/3. (661. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/661. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/17. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/3860/593. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/2., 4/3., 56/5., 296/2. és 993/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai[ 20,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 20,0]

10,0

/-10,0 tám./

10,0

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/2. (899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 35/11.
(899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/24. (899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alcúj 7. jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/899. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság ülésén
egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.
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35/18. Dr. Mester László és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/3860/593. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 4/2., 4/3., 56/5., 296/2. és 993/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai[ 20,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 20,0]

10,0

/-10,0 tám./

10,0

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/12. (901. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/25.
(901. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alcúj7.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/901. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság ülésén nem ért egyet.

35/19. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
6 Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai
[ 436,0]
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 316,0]
243,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 120,0]
92,5

336,0
/-72,5 kiad./
/-27,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/4. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 32/9. (835. sz. jav.
- 1.mell.XI.fej.5.cím), 33/1. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 35/7. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 36/5.
(835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), 36/8. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/835. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
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35/20. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
6 Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai
[ 436,0]
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 316,0]
243,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 120,0]
92,5

336,0
/-72,5 kiad./
/-27,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/5. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 32/10. (836. sz.
jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 33/5. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), 35/8. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs),
36/6. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), 36/9. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/836. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/21. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/469. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 270., 282. és 683. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
12. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
6 Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai
[ 436,0]
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 316,0]
243,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 120,0]
92,5

336,0
/-72,5 kiad./
/-27,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/3. (892. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/892. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/22. Jauernik István és Balogh József képviselők - kapcsolódva a T/3860/229. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 4., 68. és 295. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
6 Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai
[ 436,0]
/-45,0 tám./
1 Működési költségvetés
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 120,0]
75,0

391,0
/-45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/12. (903. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 36/2. (903. sz.
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc6.jcs), 36/7. (903. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc12.jcs), 36/11. (903. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/903. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

35/23. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/26. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 190. és 306. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
7 Balaton Fejlesztési Tanács
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/6. (841. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/841. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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35/24. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/3860/593. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/2., 4/3., 56/5., 296/2. és 993/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
7 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/2. (899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 35/11.
(899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/17. (899. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/899. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Sportbizottság ülésén
egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

35/25. Dr. Mester László és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/3860/593. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 4/2., 4/3., 56/5., 296/2. és 993/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a
következő új 7. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
7 Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/12. (901. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), 35/18.
(901. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/901. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság ülésén nem ért egyet.

36/1. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/3860/460. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 290. és 623. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
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12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Beruházások
5 Játszóterek szabványosítása, felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/3. (770. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/770. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/2. Jauernik István és Balogh József képviselők - kapcsolódva a T/3860/229. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 4., 68. és 295. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása
[ 30,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 30,0]

20,0

/-10,0 tám./

20,0

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/12. (903. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 35/22. (903. sz.
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/7. (903. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc12.jcs), 36/11. (903. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/903. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

36/3.

Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/154. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 195. és 291. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
8 Simontornyai tűzoltóság
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

- 64 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/16. (661. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc2.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/661. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/4. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/188. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 204. és 292. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
8 Tamási Önkéntes Tűzoltóság
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

140,0

/+140,0 tám./

140,0

/+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/1. (662. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/662. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/5. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
10 Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggő többletfeladatok[ 200,0]
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 120,7]
60,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 49,3]
24,6
3 Dologi kiadások
[ 30,0]
15,0

100,0
/-60,3 kiad./
/-24,7 kiad./
/-15,0 kiad./
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- 1.mell.XI.fej.5.cím), 33/1. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 35/7. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs),
35/19. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/8. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/835. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/6.

Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
10 Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggő
többletfeladatok
[ 200,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 120,7]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 49,3]
3 Dologi kiadások
[ 30,0]

100,0

/-100,0 tám./

60,4
24,6
15,0

/-60,3 kiad./
/-24,7 kiad./
/-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/5. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 32/10. (836. sz.
jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 33/5. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), 35/8. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs),
35/20. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/9. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/836. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/7. Jauernik István és Balogh József képviselők - kapcsolódva a T/3860/229. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 4., 68. és 295. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
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[ 85,8]
75,8
/-10,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 75,8]
65,8
/-10,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/12. (903. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 35/22. (903. sz.
jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/2. (903. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc6.jcs), 36/11. (903. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/903. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

36/8. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 63. jogcím-csoport elhagyását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
[63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása][
13,0]
/-13,0 tám./
[1 Működési költségvetés]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 13,0]
/-13,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/4. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 32/9. (835. sz. jav.
- 1.mell.XI.fej.5.cím), 33/1. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 35/7. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs),
35/19. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/5. (835. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/835. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/9.

Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
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pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 63. jogcím-csoport elhagyását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
[63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása][
13,0]
/-13,0 tám./
[1 Működési költségvetés]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 13,0]
/-13,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/5. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 32/10. (836. sz.
jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 33/5. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), 35/8. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs),
35/20. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/6. (836. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc10.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/836. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/10. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/26. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 190. és 306. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 22. alcím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása
[1 593,3]
2 093,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 593,3]
2 093,3
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása
[1 393,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[1 393,3]

/+500,0 tám./
/+500,0 kiad./

1 593,3 tám.
1 593,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/9. (840. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/840. 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.

36/11. Jauernik István és Balogh József képviselők - kapcsolódva a T/3860/229. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 4., 68. és 295. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 12. cím 22. alcím módosítását javasolják:
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XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása
[1 593,3]
1 693,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 593,3]
1 693,3
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása
[1 393,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[1 393,3]

/+100,0 tám./
/+100,0 kiad./

1 593,3 tám.
1 593,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/12. (903. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 35/22. (903. sz.
- 1.mell.XI.fej.12.cím4.alc6.jcs), 36/2. (903. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc6.jcs), 36/7. (903. sz. jav. 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc12.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
jav.

Indokolás a T/3860/903. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

36/12. A Sportbizottság - kapcsolódva a T/3860/382. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 216. és 298. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 26. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok
[ 196,4]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,7]

192,4

/-4,0 tám./

131,7

/-4,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/14. (909. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj24.jcs1.jc.),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/909. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Sportbizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

36/13. Herényi Károly, dr. Gyenesei István, Mesterházy Attila és dr. Világosi Gábor
képviselők - kapcsolódva a T/3860/382. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 216. és 298. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. alcím kiegészítését javasolják a következő új 24. jogcím-csoport 1. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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24 Kisebbségi sporttevékenység támogatása
1 Farkas János Alapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/24.
pontjában foglaltakkal.

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

(789. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcs),

Indokolás a T/3860/789. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/14. A Sportbizottság - kapcsolódva a T/3860/382. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 216. és 298. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 26. alcím kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím-csoport 1. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
24 Kisebbségi sporttevékenység támogatása
1 Farkas János Alapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

4,0

/+4,0 kiad./

4,0

/+4,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/12. (909. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc3.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/909. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Sportbizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

36/15.

Bánki Erik képviselő, valamint Dr. Gyenesei István képviselő - kapcsolódva a
T/3860/578. számú módosító javaslathoz (T/3860/617. sz. ajánlás 218/9., 297/4., 297/5., 297/6. és
297/7. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. alcím 26. jogcímcsoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
26 Sportköztestületek működési támogatása
[ 131,7]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 131,7]

58,1

/-73,6 tám./

58,1

/-73,6 kiad./
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36/19. (719. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc26.jcsúj3jc), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/719, 724. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/17. Bánki Erik képviselő, valamint Dr. Gyenesei István képviselő - kapcsolódva a
T/3860/578. számú módosító javaslathoz (T/3860/617. sz. ajánlás 218/9., 297/4., 297/5., 297/6. és
297/7. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. alcím 26. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
26 Sportköztestületek működési támogatása
1 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/15. (719. sz.
36/19. (719. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc26.jcsúj3jc), pontjaiban foglaltakkal.

42,0

/+42,0 tám./

42,0

/+42,0 kiad./

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc26.jcs),

Indokolás a T/3860/719, 724. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/19. Bánki Erik képviselő, valamint Dr. Gyenesei István képviselő - kapcsolódva a
T/3860/578. számú módosító javaslathoz (T/3860/617. sz. ajánlás 218/9., 297/4., 297/5., 297/6. és
297/7. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. alcím 26. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
26 Sportköztestületek működési támogatása
3 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/15. (719. sz.
36/17. (719. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc26.jcsúj1jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/719, 724. számon.

31,6

/+31,6 tám./

31,6

/+31,6 kiad./

jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc26.jcs),
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/21.

Páva Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/3860/584. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 178/9. és 305/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 26. alcím 28. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 75,3]
251,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 226,4]
50,0

/+176,4 kiad./
/-176,4 kiad./

Indokolás a T/3860/646-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

36/22. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/262. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 144., 299. és 628. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. alcím
29. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
29 Fogyatékkal élők sportjának támogatása
[ 214,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 214,5]

340,0

/+125,5 tám./

340,0

/+125,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/2. (664. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/664. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/23. Páva Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/3860/584. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 178/9. és 305/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 27. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 272,0]
428,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 246,1]
90,0

/+156,1 kiad./
/-156,1 kiad./

Indokolás a T/3860/646-2. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

36/24. Herényi Károly, dr. Gyenesei István, Mesterházy Attila és dr. Világosi Gábor
képviselők - kapcsolódva a T/3860/382. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 216. és 298. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11.
jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények
fejlesztése, fenntartása
[ 539,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 272,0]

519,5

/-20,0 tám./

252,0

/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/13. (789. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj24.jcs1.jc.),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/789. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/25. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/138. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 309. és 699. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
13 Doboz tornaterem létesítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

350,0

/+350,0 tám./

350,0

/+350,0 kiad./

- 73 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/1. (634. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/634. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/26. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/138. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 309. és 699. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12.
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
13 Körösök Gyöngye Ifjúsági és Szabadidős Központ kialakítása
/+170,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

170,0
170,0

/+170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/2. (641. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím3.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/641. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

36/27. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/238. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 38. és 41. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 1. cím
módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[2 946,8]2
/-20,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 291,7]
2 271,7
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása
1 Személyi juttatások
[2 320,7]

926,8
/-20,0 kiad./

[2 986,8]
2 946,8 tám.
2 291,7 kiad.

- 74 Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a 2 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot is
módosítani szükséges.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1.
pontjában foglaltakkal.

(630. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj19.jcs),

Indokolás a T/3860/630. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36/28. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/63. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 311., 317., 318., 328., 335., 338., 349. és 359. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[2 946,8]2
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 291,7]
2 214,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 677,4]
654,6
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása
1 Személyi juttatások
[2 320,7]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 686,0]

846,8
/-77,2 kiad./
/-22,8 kiad./

[2 986,8]
2 946,8 tám.
2 291,7 kiad.
677,4 kiad.

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz, ezért fejezeti főösszeget érint. (300 mFt az
eltérés)(HSZ. 121. § (7) bekezdés).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/5. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 39/13. (721.
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 40/1. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs), 40/5. (721. sz. jav. 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 42/12. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 42/15. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/721. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/1. Dr. Medgyasszay László képviselő - kapcsolódva a T/3860/238. számú módosító javaslathoz (T/3860/626. sz. ajánlás 38. és 41. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja:
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2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 416,6]
15 916,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[11 228,2]
10 728,2
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 830,9]
3 Dologi kiadások
[11 370,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/2.
pontjában foglaltakkal.

/-500,0 tám./
/-500,0 kiad./

16 416,6 tám.
11 228,2 kiad.

(648. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj19.jcs),

Indokolás a T/3860/648. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/2. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők kapcsolódva a T/3860/418. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 537. és
631. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 416,6]
14 416,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[11 228,2]
9 228,2
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 830,9]
3 Dologi kiadások
[11 370,3]

/-2000,0 tám./
/-2000,0 kiad./

16 416,6 tám.
11 228,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/10. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 42/2. (650. sz.
jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj1.jcs), 42/8. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 42/14. (650. sz. jav. 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/650. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/3. Jakab István és Font Sándor képviselők - kapcsolódva a T/3860/40. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 37. és 40. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
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1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[16 416,6]

16 116,6

/-300,0 tám./

[11 228,2]

10 928,2

/-300,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 830,9]
3 Dologi kiadások
[11 370,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/8.
foglaltakkal.

16 416,6 tám.
11 228,2 kiad.

(653. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/653. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/4. Bagi Béla és Örvendi László József képviselők - kapcsolódva a T/3860/63. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 311., 317., 318., 328., 335., 338., 349. és
359. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 416,6]
15 816,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[11 228,2]
10 628,2
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 830,9]
3 Dologi kiadások
[11 370,3]

/-600,0 tám./
/-600,0 kiad./

16 416,6 tám.
11 228,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/4. (656. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc13.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/656. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/5. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/63. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 311., 317., 318., 328., 335., 338., 349. és 359. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
2 Szakigazgatási intézmények
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1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[16 416,6]

14 416,6

/-2000,0 tám./

[15 581,5]
[4 935,8]
[11 228,2]

14 670,2
4 647,1
10 428,2

/-911,3 kiad./
/-288,7 kiad./
/-800,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 830,9]
1 Személyi juttatások
[15 778,7]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[4 998,3]
3 Dologi kiadások
[11 370,3]

16 416,6 tám.
15 581,5 kiad.
4 935,8 kiad.
11 228,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/28. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 39/13. (721. sz.
jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 40/1. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs), 40/5. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs),
42/12. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 42/15. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/721. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/6. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/3860/36. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 148. és 344. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2.
cím 1. alcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 416,6]
16 316,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[11 228,2]
11 128,2
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 830,9]
3 Dologi kiadások
[11 370,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/14.
jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

16 416,6 tám.
11 228,2 kiad.

(784. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím),

42/3.

(784. sz.

Indokolás a T/3860/784. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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39/7. Császár Antal és Font Sándor képviselők - kapcsolódva a T/3860/40. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 37. és 40. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 416,6]
16 266,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[11 228,2]
11 078,2
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[16 830,9]
3 Dologi kiadások
[11 370,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/1.
pontjában foglaltakkal.

/-150,0 tám./
/-150,0 kiad./

16 416,6 tám.
11 228,2 kiad.

(793. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj27.jcs),

Indokolás a T/3860/793. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/8. Jakab István és Font Sándor képviselők - kapcsolódva a T/3860/40. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 37. és 40. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
2 Szakigazgatási intézmények
2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
[ 151,4]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 58,6]

451,4

/+300,0 tám./

358,6

/+300,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
[ 153,2]
3 Dologi kiadások
[ 59,3]

151,4 tám.
58,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/3.
foglaltakkal.

(653. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/653. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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39/9.

Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/3860/36. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 148. és 344. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5.
cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 740,7]
10 575,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 000,7]
1 835,7
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 877,1]
3 Dologi kiadások
[2 026,0]

/-165,0 tám./
/-165,0 kiad./

10 740,7 tám.
2 000,7 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/3. (649. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc20.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/649. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/10. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők kapcsolódva a T/3860/418. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 537. és
631. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 740,7]
8 740,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 000,7]
0,7
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 877,1]
3 Dologi kiadások
[2 026,0]

/-2000,0 tám./
/-2000,0 kiad./

10 740,7 tám.
2 000,7 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/2. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 42/2. (650.
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj1.jcs), 42/8. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 42/14. (650. sz. jav. 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/650. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/11.

Jakab István képviselő - kapcsolódva a T/3860/36. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 148. és 344. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5.
cím módosítását javasolja:
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 740,7]
10 425,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 000,7]
1 685,7
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 877,1]
3 Dologi kiadások
[2 026,0]

/-315,0 tám./
/-315,0 kiad./

10 740,7 tám.
2 000,7 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/4. (654. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc20.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/654. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/12. Örvendi László József képviselő - kapcsolódva a T/3860/40. számú módosító javaslathoz (T/3860/626. sz. ajánlás 37. és 40. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5.
cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 740,7]
10 720,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 000,7]
1 980,7
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 877,1]
3 Dologi kiadások
[2 026,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/5.
jában foglaltakkal.

/-20,0 tám./
/-20,0 kiad./

10 740,7 tám.
2 000,7 kiad.

(655. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc4.jcs),

pont-

Indokolás a T/3860/655. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/13. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/63. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 311., 317., 318., 328., 335., 338., 349. és 359. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 740,7]
10 540,7

/-200,0 tám./
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3 Dologi kiadások

[2 000,7]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 877,1]
3 Dologi kiadások
[2 026,0]

1 800,7

/-200,0 kiad./

10 740,7 tám.
2 000,7 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/28. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 39/5. (721. sz.
jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 40/1. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs), 40/5. (721. sz. jav. 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 42/12. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 42/15. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/721. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/14. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/3860/36. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 148. és 344. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5.
cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 740,7]
10 614,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 468,7]
2 342,7
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 877,1]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[2 500,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/6.
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

/-126,0 tám./
/-126,0 kiad./

10 740,7 tám.
2 468,7 kiad.

(784. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc),

42/3.

(784.

Indokolás a T/3860/784. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/15. Farkas Imre, Jauernik István, dr. Balogh László, Herbály Imre, Godó Lajos és
dr. Géczi József Alajos képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1.,
257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1.,
420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1.,
643/2., 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1.,
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1077/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 740,7]
10 605,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 468,7]
2 333,7
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 877,1]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[2 500,0]

/-135,0 tám./
/-135,0 kiad./

10 740,7 tám.
2 468,7 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/5. (799. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc20.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/799. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/16. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/3860/244. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 166. és 331. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 8.
cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
8 Agrárkutató intézetek
[2 117,7]
4 117,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 055,4]
3 055,4
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/11.
ban foglaltakkal.

/+2000,0 tám./
/+2000,0 kiad./

(657. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc),

pontjá-

Indokolás a T/3860/657. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40/1. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/63. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 311., 317., 318., 328., 335., 338., 349. és 359. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése, továbbá a fagykárt
és aszálykárt szenvedett gazdák kárenyhítése, különös tekintettel
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gazdálkodókra
[ 10,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 10,0]

6 010,0

/+6000,0 tám./

6 010,0

/+6000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/28. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 39/5. (721. sz.
jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 39/13. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 40/5. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs),
42/12. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 42/15. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/721. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40/2. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Parlagfű elleni védekezés támogatása
1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása [ 400,0]
/+300,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 400,0]
700,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/3.
42/13. (725. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), pontjaiban foglaltakkal.

700,0
/+300,0 kiad./

(725. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs2.jc),

Indokolás a T/3860/725. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40/3. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Parlagfű elleni védekezés támogatása
2 A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása
[ 460,8]
800,8
/+340,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 460,8]
800,8
/+340,0 kiad./

- 84 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/2.
42/13. (725. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), pontjaiban foglaltakkal.

(725. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc),

Indokolás a T/3860/725. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40/4. Bagi Béla és Örvendi László József képviselők - kapcsolódva a T/3860/63. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 311., 317., 318., 328., 335., 338., 349. és
359. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport
módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
[ 200,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 68,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/4.
foglaltakkal.

800,0

/+600,0 tám./

668,0

/+600,0 kiad./

(656. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/656. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40/5. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/63. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 311., 317., 318., 328., 335., 338., 349. és 359. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok [2 053,8]1
/-200,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 075,7]
875,7

853,8
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/28. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 39/5. (721. sz.
jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 39/13. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 40/1. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs),
42/12. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 42/15. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/238. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 38. és 41. pontjai) 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
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/27.
foglaltakkal.

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

(630. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/630. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41/2. Dr. Medgyasszay László képviselő - kapcsolódva a T/3860/238. számú módosító javaslathoz (T/3860/626. sz. ajánlás 38. és 41. pontjai) 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
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/1.
foglaltakkal.

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

(648. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/648. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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41/3.

Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/3860/36. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 148. és 344. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10.
cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
[ 135,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,0]

300,0

/+165,0 tám./

300,0

/+165,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/9. (649. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/649. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41/4. Jakab István képviselő - kapcsolódva a T/3860/36. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 148. és 344. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10.
cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
[ 135,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/11.
foglaltakkal.

450,0

/+315,0 tám./

450,0

/+315,0 kiad./

(654. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/654. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41/5. Farkas Imre, Jauernik István, dr. Balogh László, Herbály Imre, Godó Lajos és dr.
Géczi József Alajos képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1.,
257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1.,
420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1.,
643/2., 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1.,
822/2., 824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
[ 135,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/15.
foglaltakkal.

270,0

/+135,0 tám./

270,0

/+135,0 kiad./

(799. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/799. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41/6. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10.
cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
[ 135,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/7.
jában foglaltakkal.

200,0

/+65,0 tám./

200,0

/+65,0 kiad./

(907. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcs),

pont-

Indokolás a T/3860/907. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Sportbizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Mezőgazdasági bizottság
ülésén egyetért, a Sportbizottság ülésén nem ért egyet.

42/1. Császár Antal és Font Sándor képviselők - kapcsolódva a T/3860/40. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 37. és 40. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 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./
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3 Dologi kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/7.
foglaltakkal.

150,0

/+150,0 kiad./

(793. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/793. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/2.

Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők kapcsolódva a T/3860/418. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 537. és
631. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
1 Nemzeti kiegészítés (TOP-UP)
7 800,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
7 800,0

/+7800,0 tám./
/+7800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/2. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 39/10. (650.
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 42/8. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), 42/14. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/650. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/3. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/3860/36. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 148. és 344. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10.
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
1 Erdészeti feladatok
[1 569,1]
1 795,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 569,1]
1 795,1

/+226,0 tám./
/+226,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/6. (784. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 39/14. (784.
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás a T/3860/784. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/4. Czerván György és Örvendi László József képviselők - kapcsolódva a T/3860/390.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 451. és 803. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok
[ 780,0]
2 780,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 780,0]
2 780,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/10.
ban foglaltakkal.

/+2000,0 tám./
/+2000,0 kiad./

(652. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc),

pontjá-

Indokolás a T/3860/652. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/5. Örvendi László József képviselő - kapcsolódva a T/3860/40. számú módosító javaslathoz (T/3860/626. sz. ajánlás 37. és 40. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet
10. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
4 Halgazdálkodás támogatása
[ 200,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 200,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/12.
foglaltakkal.

220,0

/+20,0 tám./

220,0

/+20,0 kiad./

(655. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/655. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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42/6.

Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/3860/418. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 537. és 631. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10.
cím 5. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
7 Fejlesztési típusú támogatások
1 Mezőgazdasági gépek és gépi technológiák használati érték vizsgálata
/+250,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
250,0

250,0
/+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/9. (651. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/651. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/7. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10.
cím 5. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások
[94 963,8]
94 898,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [94 900,0]
94 835,0

/-65,0 tám./
/-65,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/6. (907. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc20.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/907. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Sportbizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Mezőgazdasági bizottság
ülésén egyetért, a Sportbizottság ülésén nem ért egyet.

42/8. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők kapcsolódva a T/3860/418. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 537. és
631. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 7. alcím módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
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7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
/-3000,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[5 000,0]

[5 000,0]2
2 000,0

000,0
/-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/2. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 39/10. (650.
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 42/2. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj1.jcs), 42/14. (650. sz. jav. 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/650. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/9. Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/3860/418. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 537. és 631. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10.
cím 7. alcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
[5 000,0]4
/-250,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[5 000,0]
4 750,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/6.
pontjában foglaltakkal.

750,0
/-250,0 kiad./

(651. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc7.jcsúj1jc),

Indokolás a T/3860/651. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/10. Czerván György és Örvendi László József képviselők - kapcsolódva a T/3860/390.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 451. és 803. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 7. alcím módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
[5 000,0]3
000,0
/-2000,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[5 000,0]
3 000,0
/-2000,0 kiad./
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jában foglaltakkal.

(652. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc3.jcs),

pont-

Indokolás a T/3860/652. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/11. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/3860/244. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 166. és 331. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet
10. cím 7. alcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
[5 000,0]3
000,0
/-2000,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[5 000,0]
3 000,0
/-2000,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/16.
foglaltakkal.

(657. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.8.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/657. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/12. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/63. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 311., 317., 318., 328., 335., 338., 349. és 359. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 7. alcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
[5 000,0]2
000,0
/-3000,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[5 000,0]
2 000,0
/-3000,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/28. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 39/5. (721. sz.
jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 39/13. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 40/1. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs),
40/5. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 42/15. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/721. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/13. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 7. alcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
[5 000,0]4
/-640,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[5 000,0]
4 360,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/2. (725. sz.
40/3. (725. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal.

360,0
/-640,0 kiad./

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc),

Indokolás a T/3860/725. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/14. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők kapcsolódva a T/3860/418. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 537. és
631. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
[13 EU tagságból eredő feladatok]
[ 800,0]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 302,9]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 96,9]
[3 Dologi kiadások]
[ 400,2]

/-800,0 tám./
/-302,9 kiad./
/-96,9 kiad./
/-400,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/2. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 39/10. (650.
sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 42/2. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alcúj1.jcs), 42/8. (650. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/650. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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42/15. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/63. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 311., 317., 318., 328., 335., 338., 349. és 359. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
[13 EU tagságból eredő feladatok]
[ 800,0]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 302,9]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 96,9]
[3 Dologi kiadások]
[ 400,2]

/-800,0 tám./
/-302,9 kiad./
/-96,9 kiad./
/-400,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/28. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 39/5. (721. sz.
jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 39/13. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 40/1. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc3.jcs),
40/5. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 42/12. (721. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím7.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/721. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet

42/16. Balog Zoltán, Szászfalvi László, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/3860/52. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 194., 393. és 406. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása [3 297,5]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 811,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása
[3 368,8]
3 Dologi kiadások
[1 834,1]

2 997,5

/-300,0 tám./

1 511,2

/-300,0 kiad./

3 297,5 tám.
1 811,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/18. (790. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.címúj4alc.), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/790. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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42/17. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/608. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/12. és 398/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
5 Büntetés-végrehajtás
[35 764,1]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[22 294,5]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[6 327,4]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Büntetés-végrehajtás
[35 164,1]
1 Személyi juttatások
[21 840,5]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[6 181,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/20.
pontjában foglaltakkal.

36 064,1

/+300,0 tám./

22 521,5
6 400,4

/+227,0 kiad./
/+73,0 kiad./

35 764,1 tám.
22 294,5 kiad.
6 327,4 kiad.

(734. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím10.alc1.jcs),

Indokolás a T/3860/734. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

42/18. Balog Zoltán, Szászfalvi László, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/3860/52. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 194., 393. és 406. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 7. cím kiegészítését javasolják a következő új 4. alcím felvételével:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
7 Rendőrség
4 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/16.
foglaltakkal.

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

(790. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/790. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/19. Tóth András (MSZP) képviselő - kapcsolódva a T/3860/5. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 407. és 408. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet
20. cím 8. alcím módosítását javasolja:
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20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Egyéb közösségi programok
[ 64,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 264,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/21.
pontjában foglaltakkal.

226,5

/+162,0 tám./

426,5

/+162,0 kiad./

(775. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím10.alc1.jcs),

Indokolás a T/3860/775. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/20. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/608. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/12. és 398/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék
[ 481,7]
[ 481,7]
181,7
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/17.
foglaltakkal.

481,7 tám.
481,7 tám.
181,7
/-300,0 kiad./
/-300,0 tám./

(734. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.5.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/734. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

42/21. Tóth András (MSZP) képviselő - kapcsolódva a T/3860/5. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 407. és 408. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet
20. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék
[ 481,7]
[ 481,7]

319,7

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/19.
ban foglaltakkal.

481,7 tám.
481,7 tám.
319,7/-162,0

kiad./

/-162,0 tám./

(775. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím8.alc),

pontjá-

- 97 Indokolás a T/3860/775. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

44/1.

Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/3860/276. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 322. és 536. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/3.
pontjában foglaltakkal.

6 138,5

/-50,0 tám./

953,7

/-50,0 kiad./

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.

(628. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/628. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/131. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 463. és 735. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/3.
pontjában foglaltakkal.

6 058,5

/-130,0 tám./

873,7

/-130,0 kiad./

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.

(631. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alcúj10.jcs),
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Indokolás a T/3860/631. 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.

44/3. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/1.
pontjában foglaltakkal.

6 158,5

/-30,0 tám./

973,7

/-30,0 kiad./

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.

(637. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/637. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/4.

Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/2.
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/642. számon.
A módosító javaslatot:

6 008,5

/-180,0 tám./

823,7

/-180,0 kiad./

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.

(642. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/5.

Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/4.
pontjában foglaltakkal.

6 158,5

/-30,0 tám./

973,7

/-30,0 kiad./

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.

(644. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/644. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/6. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/91. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 153. és 561. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]
Megjegyzés:

A

módosító

1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj38.jcsúj14.jc),

javaslat összefügg
pontjában foglaltakkal.

az

ajánlás

5 938,5

/-250,0 tám./

753,7

/-250,0 kiad./

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.
68/6.

(645.

sz.

jav.

-

Indokolás a T/3860/645. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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44/7. Bodó Imre képviselő - kapcsolódva a T/3860/47. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 43. és 47. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1.
pontjában foglaltakkal.

6 088,5

/-100,0 tám./

903,7

/-100,0 kiad./

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.

(647. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs),

Indokolás a T/3860/647. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/8.

Járvás István képviselő - kapcsolódva a T/3860/47. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 43. és 47. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/1.
pontjában foglaltakkal.

5 888,5

/-300,0 tám./

703,7

/-300,0 kiad./

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.

(659. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs),

Indokolás a T/3860/659. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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44/9. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők - kapcsolódva a T/3860/260. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 424., 621. és 627. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 188,5]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/4.
jában foglaltakkal.

6 028,5

/-160,0 tám./

843,7

/-160,0 kiad./

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.

(668. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alc9.jcs),

pont-

Indokolás a T/3860/668. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/10. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/550. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/10., 358/1. és 829/1. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/2.
pontjában foglaltakkal.

6 138,5

/-50,0 tám./

953,7

/-50,0 kiad./

(827. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs),

Indokolás a T/3860/827. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/11. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/276. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 322. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 1.
cím 1. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
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1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[6 188,5]

6 038,5

/-150,0 tám./

[1 003,7]

853,7

/-150,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/11.
pontjában foglaltakkal.

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.

(834. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/834. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/12.

Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/3860/80. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 151. és 438. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]

5 988,5

/-200,0 tám./

803,7

/-200,0 kiad./

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/2. (846. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím28.alcúj1jc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/846. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/13. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/3860/206. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 562. és 818. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés

6 038,5

/-150,0 tám./
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[1 003,7]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/3.
pontjában foglaltakkal.

853,7

/-150,0 kiad./

6 188,5 tám.

(847. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/847. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/14. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/144. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 300. és 498. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 003,7]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 271,5]
3 Dologi kiadások
[1 016,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/2.
pontjában foglaltakkal.

5 888,5

/-300,0 tám./

703,7

/-300,0 kiad./

6 188,5 tám.
1 003,7 kiad.

(873. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/873. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/15. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3.,
178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2.,
398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1.,
571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2., 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4.,
820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2., 824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2.,
1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 2.
cím 1. alcím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
2 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás Fejlesztési Szervei
1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
[ 370,6]

345,6

/-25,0 tám./
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3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[ 437,0]

412,3

/-24,7 kiad./

[19,7]

19,4

/-0,3 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
[ 385,4]
3 Dologi kiadások
[ 442,5]
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 20,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1.
1.mell.XV.fej.3.cím), pontjaiban foglaltakkal.

370,6 tám.
437,0 kiad.
19,7 kiad.

(744. sz. jav. - 11.§(1)),

46/1.

(744. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/744. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

46/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3.,
178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2.,
398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1.,
571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2., 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4.,
820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2., 824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2.,
1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 3.
cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
[ 685,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 919,1]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 243,4]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 142,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
[ 760,1]
3 Dologi kiadások
[2 956,1]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 246,5]
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 144,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1.
1.mell.XV.fej.2.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal.

710,0

/+25,0 tám./

2 939,2
246,5

/+20,1 kiad./
/+3,1 kiad./

144,0

/+1,8 kiad./

685,0 tám.
2 919,1 kiad.
243,4 kiad.
142,2 kiad.

(744. sz. jav. - 11.§(1)),

44/15.

(744. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/744. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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46/2.

Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/80. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 151. és 438. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 8.
cím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
8 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet[1 432,7]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 490,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/1.
pontjában foglaltakkal.

1 282,7

/-150,0 tám./

1 340,4

/-150,0 kiad./

(874. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/874. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46/3.

Dr. Puskás Tivadar és dr. Hende Csaba képviselők - kapcsolódva a T/3860/409.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 541. és 780. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 8. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
8 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet[1 432,7]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 347,2]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 101,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/1.
pontjában foglaltakkal.

1 382,7

/-50,0 tám./

308,5
90,0

/-38,7 kiad./
/-11,3 kiad./

(883. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/883. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46/4. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők - kapcsolódva a T/3860/260. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 424., 621. és 627. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 1. alcím 9.
jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése
[ 140,0]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 140,0]

300,0

/+160,0 tám./

300,0

/+160,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/9.
foglaltakkal.

(668. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/668. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48/1. Járvás István képviselő - kapcsolódva a T/3860/47. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 43. és 47. pontjai) 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 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/8.
foglaltakkal.

300,0
300,0

/+300,0 kiad./

(659. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/659. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48/2. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/61. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 435. és 821. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 A 471-es főútvonal Nyírbátor és Nyírbogát településeket
elkerülő szakaszai építésének megkezdése (I . ütem)
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/8. (722. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/722. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48/3. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/62. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 436. és 822. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 471-es főútvonal rekonstrukciós munkáinak megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/9. (723. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/723. 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.

49/1.

Bodó Imre képviselő - kapcsolódva a T/3860/47. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 43. és 47. pontjai) 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 Szeged-Szöreg M43 leágazásában körforgalom építése, út szélesítése, burkolat megerősítése,
közművek áthelyezése
100,0
/+100,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
100,0
/+100,0 kiad./
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/7.
foglaltakkal.

(647. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/647. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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49/2.

Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/550. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/10., 358/1. és 829/1. pontjai) 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 Szamoskér-Szamosszeg települések közötti közút felújítása
/+50,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

50,0
50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/10. (827. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/827. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
"
"
49/3. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/3860/206. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 562. és 818. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
40 Körmend-Zalalövő vasútvonal fejlesztési tervdokumentációja
/+150,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

150,0
150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/13. (847. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/847. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

49/4. Béki Gabriella és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/3860/592. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 455/1., 456/1., 462/2., 462/4. és 562/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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2 Ágazati célelőirányzatok
2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

[1 500,0]

2 000,0

/+500,0 tám./

[1 315,0]

1 815,0

/+500,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása
[2 000,0]
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 815,0]

1 500,0 tám.
1 315,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/5. (785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc14.jcs), 52/2.
(785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), 67/16. (785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 68/4. (785. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/785. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

49/5. Béki Gabriella és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/3860/592. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 455/1., 456/1., 462/2., 462/4. és 562/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
14 A millenáris programokkal összefüggő feladatok [ 374,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 374,0]

674,0

/+300,0 tám./

674,0

/+300,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
14 A millenáris programokkal összefüggő feladatok
[ 674,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 674,0]

374,0 tám.
374,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/4. (785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc2.jcs), 52/2.
(785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), 67/16. (785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 68/4. (785. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/785. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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52/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3.,
178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2.,
398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1.,
571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2., 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4.,
820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2., 824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2.,
1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Vállalkozási célelőirányzatok
3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 425,0]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 700,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 200,0]

825,0

/+400,0 kiad./

300,0

/-400,0 kiad./

700,0 kiad.

Indokolás a T/3860/741. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

52/2. Béki Gabriella és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/3860/592. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 455/1., 456/1., 462/2., 462/4. és 562/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Vállalkozási célelőirányzatok
3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
[1 782,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 425,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
[2 282,0]

2 282,0

/+500,0 tám./

925,0

/+500,0 kiad./

1 782,0 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/4. (785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc2.jcs), 49/5.
(785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc14.jcs), 67/16. (785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 68/4. (785. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/785. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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52/3. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/131. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 463. és 735. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Vállalkozási célelőirányzatok
10 Inkubátorházak megvalósítása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/2.
foglaltakkal.

130,0

/+130,0 tám./

130,0

/+130,0 kiad./

(631. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/631. 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.

52/4. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/486. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 764. és 772. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Vállalkozási célelőirányzatok
10 Inkubátorházak megvalósítása a Kapuvári Ipari Parkban
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/12.
pontjában foglaltakkal.

137,0

/+137,0 tám./

137,0

/+137,0 kiad./

(891. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/891. 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.

66/1. Dr. Kövér László képviselő - kapcsolódva a T/3860/276. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 322. és 536. pontjai) 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
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1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[3 600,0]

2 300,0

/-1300,0 tám./

[3 600,0]

2 300,0

/-1300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/1.
pontjában foglaltakkal.

(713. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs),

Indokolás a T/3860/713. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/2. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/168. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 440., 770. és 774. pontjai) 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]
3 450,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 450,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/5.
pontjában foglaltakkal.

/-150,0 tám./
/-150,0 kiad./

(818. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj42.jcs),

Indokolás a T/3860/818. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/3. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/3860/303. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 81. és 633. pontjai) 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
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 400,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/7.
pontjában foglaltakkal.

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

(819. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),
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Indokolás a T/3860/819. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/4. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/3860/122. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 368., 467., 805. és 858. pontjai) 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
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 400,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/3.
pontjában foglaltakkal.

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

(821. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs),

Indokolás a T/3860/821. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/5. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/3860/122. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 368., 467., 805. és 858. pontjai) 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]
3 570,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 570,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/8.
pontjában foglaltakkal.

/-30,0 tám./
/-30,0 kiad./

(823. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/823. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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66/6.

Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/122. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 368., 467., 805. és 858. pontjai) 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]
3 550,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 550,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/4.
pontjában foglaltakkal.

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

(824. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs),

Indokolás a T/3860/824. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/7. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/122. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 368., 467., 805. és 858. pontjai) 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]
3 550,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 550,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/16.
pontjában foglaltakkal.

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

(825. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj45.jcs),

Indokolás a T/3860/825. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/8. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/122. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 368., 467., 805. és 858. pontjai) 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
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7 Közháló program
[3 600,0]
3 550,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 550,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/11.
pontjában foglaltakkal.

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

(826. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj44.jcs),

Indokolás a T/3860/826. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/9. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/168. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 440., 770. és 774. pontjai) 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]
3 540,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 540,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/8.
pontjában foglaltakkal.

/-60,0 tám./
/-60,0 kiad./

(833. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj43.jcs),

Indokolás a T/3860/833. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/10. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/486. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 764. és 772. pontjai) 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]
3 528,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 528,0

/-72,0 tám./
/-72,0 kiad./

- 116 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/10.
pontjában foglaltakkal.

(889. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/889. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/11. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/486. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 764. és 772. pontjai) 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]
3 571,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 571,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/9.
pontjában foglaltakkal.

/-29,0 tám./
/-29,0 kiad./

(890. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/890. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/12. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/486. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 764. és 772. pontjai) 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]
3 463,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 463,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/4.
pontjában foglaltakkal.

/-137,0 tám./
/-137,0 kiad./

(891. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alcúj10.jcs),

Indokolás a T/3860/891. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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66/13. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/486. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 764. és 772. pontjai) 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]
3 550,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 550,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/7.
pontjában foglaltakkal.

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

(893. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/893. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/14. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/486. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 764. és 772. pontjai) 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]
3 550,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 600,0]
3 550,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/12.
pontjában foglaltakkal.

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

(896. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/896. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

67/1. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz () a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
1 970,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 046,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/10.
pontjában foglaltakkal.

/-500,0 tám./
/-500,0 kiad./

(673. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj44.jcs),

Indokolás a T/3860/673. 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.

67/2. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz () a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
2 390,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 466,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/12.
pontjában foglaltakkal.

/-80,0 tám./
/-80,0 kiad./

(677. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj45.jcs),

Indokolás a T/3860/677. 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.

67/3. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/271. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8.
jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
2 270,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 346,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./
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pontjában foglaltakkal.

(680. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj43.jcs),

Indokolás a T/3860/680. 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.

67/4. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/271. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8.
jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
2 390,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 466,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/7.
pontjában foglaltakkal.

/-80,0 tám./
/-80,0 kiad./

(681. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj42.jcs),

Indokolás a T/3860/681. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

67/5. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/271. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8.
jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
2 370,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 446,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/2.
pontjában foglaltakkal.

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

(682. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj41.jcs),

Indokolás a T/3860/682. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

67/6. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/271. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8.
jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
2 440,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 516,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/5.
pontjában foglaltakkal.

/-30,0 tám./
/-30,0 kiad./

(683. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/683. 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.

67/7. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/271. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8.
jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
1 970,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 046,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/13.
pontjában foglaltakkal.

/-500,0 tám./
/-500,0 kiad./

(687. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj45.jcs),

Indokolás a T/3860/687. 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.

67/8. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/61. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 435. és 821. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
1 970,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 046,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/2.
pontjában foglaltakkal.

/-500,0 tám./
/-500,0 kiad./

(722. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs),

Indokolás a T/3860/722. 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.

67/9. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/62. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 436. és 822. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
1 970,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 046,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/3.
pontjában foglaltakkal.

/-500,0 tám./
/-500,0 kiad./

(723. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs),

Indokolás a T/3860/723. 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.

67/10. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
2 270,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 346,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./
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pontjában foglaltakkal.

(766. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj48.jcs),

Indokolás a T/3860/766. 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.

67/11. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
2 370,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 446,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/14.
pontjában foglaltakkal.

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

(767. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj45.jcs),

Indokolás a T/3860/767. 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.

67/12. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
2 460,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 536,0

/-10,0 tám./
/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/5. (768. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alc36.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/768. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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67/13. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
2 320,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 396,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/17.
pontjában foglaltakkal.

/-150,0 tám./
/-150,0 kiad./

(769. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj46.jcs),

Indokolás a T/3860/769. 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.

67/14. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/301. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 114. és 553. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
2 170,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 246,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/6.
pontjában foglaltakkal.

/-300,0 tám./
/-300,0 kiad./

(773. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj42.jcs),

Indokolás a T/3860/773. 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.

67/15. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz ()
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
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8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
1 470,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
546,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/15.
pontjában foglaltakkal.

/-1000,0 tám./
/-1000,0 kiad./

(774. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj45.jcs),

Indokolás a T/3860/774. 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.

67/16. Béki Gabriella és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/3860/592. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 455/1., 456/1., 462/2., 462/4. és 562/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 Információs társadalom kiteljesítése
[2 470,0]
2 170,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[1 546,0]
1 246,0

/-300,0 tám./
/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/4. (785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc2.jcs), 49/5.
(785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc14.jcs), 52/2. (785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), 68/4. (785. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/785. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

68/1.

Botka Lajosné, Jauernik István és Iváncsik Imre képviselők - kapcsolódva a
T/3860/534. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 140/1. és 502/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 28. alcím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[103 500,0]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[103 500,0]

103 400,0

/-100,0 tám./

103 400,0

/-100,0 kiad./

- 125 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/6.
pontjában foglaltakkal.

(787. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj40.jcs),

Indokolás a T/3860/787. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság ülésén nem ért egyet.

68/2. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/3860/80. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 151. és 438. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 28. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
1 Körmend elkerülő út tervdokumentációjának elkészítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/12. (846. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/846. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

68/3. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/3860/225. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 162. és 493. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 29. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
29 Útpénztár
[77 480,2]
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás
[22 637,2]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/19.
jában foglaltakkal.

75 980,2

/-1 500,0 tám./

21 137,2

/-1 500,0 kiad./

(782. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj31.alc),

Indokolás a T/3860/782. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;

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

68/4. Béki Gabriella és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/3860/592. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 455/1., 456/1., 462/2., 462/4. és 562/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
29 Útpénztár
[77 480,2]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[28 861,1]

76 480,2

/-1 000,0 tám./

27 861,1

/-1 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/4. (785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc2.jcs), 49/5.
(785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc14.jcs), 52/2. (785. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), 67/16. (785. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/785. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

68/5. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz () a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím 36. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Közlekedési zajvédelem
[ 3,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
3,0 kiad
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/12.
pontjában foglaltakkal.

13,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

(768. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs),

Indokolás a T/3860/768. 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.
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68/6.

Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/91. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 153. és 561. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport 14. jogcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram
14 Telekgerendás - Kétsoprony út rekonstrukciója I. ütem terveztetése
/+250,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás
250,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/6.
foglaltakkal.

250,0
/+250,0 kiad./

(645. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/645. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

68/7. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/486. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 764. és 772. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 A 84-es út Újkér és Csepreg közötti részének megépítésének tervezése
/+50,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
50,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/13.
pontjában foglaltakkal.

50,0
/+50,0 kiad./

(893. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/893. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

70/1. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/80. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 151. és 438. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Karcagon a Széchenyi sugárút és a Püspökladányi út kereszteződésében jelzőlámparendszer
kiépítése
150,0
/+150,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
150,0
/+150,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/2. (874. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.8.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/874. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

70/2. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/144. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 300. és 498. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Karcagon a Püspökladányi út laktanyánál lévő szakasza körforgalmának kiépítése
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 44/14. (873. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/873. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71/1.

Dr. Puskás Tivadar és dr. Hende Csaba képviselők - kapcsolódva a T/3860/409.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 541. és 780. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40.
jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Szombathelyi gyalogos aluljáró felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

- 129 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/3. (883. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.8.cím), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/883. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Kamut belterületi utak aszfaltozása
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/3.
foglaltakkal.

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

(637. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/637. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Köröstarcsa belterületi utak aszfaltozása
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/4.
foglaltakkal.

180,0

/+180,0 tám./

180,0

/+180,0 kiad./

(642. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/642. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;

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

72/3. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/3860/276. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 322. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 83-as út Győr külterületén, Gyirmót és Ménfő közötti csomópont
kiépítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/1.
foglaltakkal.

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

(628. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/628. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/4. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/407. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 543. és 779. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Telekgerendás belterületi utak aszfaltozása
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/5.
foglaltakkal.

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

(644. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/644. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/5. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/271. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím
kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Hajdúböszörmény 35-ös főút belterületi szakasz közlekedésbiztonsági létesítmények telepítése
30,0
/+30,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
30,0
/+30,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/6. (683. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/683. 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.

72/6. Botka Lajosné, Jauernik István és Iváncsik Imre képviselők - kapcsolódva a
T/3860/534. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 140/1. és 502/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a
következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Szolnok új városi híd építésének előkészítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/1.
ban foglaltakkal.

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

(787. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím28.alc),

pontjá-

Indokolás a T/3860/787. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság ülésén nem ért egyet.

72/7. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/3860/303. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 81. és 633. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Dunavecse és környéke kerékpárút fejlesztés
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

- 132 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/3. (819. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/819. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/8.

Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/3860/122. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 368., 467., 805. és 858. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Kerekegyháza külterületi utak építésének támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/5. (823. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/823. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/9.

Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/486. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 764. és 772. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Csomóponti fejlesztés tervezése 86-os út beledi szakaszánál
/+29,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/11.
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/890. számon.

29,0
29,0

/+29,0 kiad./

(890. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs),
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/10. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/486. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 764. és 772. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 84-es út Lövő és Újkér közötti szakaszának fejlesztésének tervezése
/+72,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/10.
pontjában foglaltakkal.

72,0
72,0

/+72,0 kiad./

(889. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/889. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/11. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/276. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 322. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Szolnoki Belvárosi új Tisza híd tervdokumentációk készítése
/+150,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

150,0
150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/11. (834. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/834. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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72/12. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/486. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 764. és 772. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Ausztriát és Magyarországot összekötő határmenti utak fejlesztése Nagycenk és Deutschkreutz
között (tervezés)
50,0
/+50,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
50,0
/+50,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/14.
pontjában foglaltakkal.

(896. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/896. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/1. Dr. Kövér László képviselő - kapcsolódva a T/3860/276. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 322. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
41 Csepel sziget gerincút I. ütem, kisajátítási költségeinek
2008. évi költségvetésének biztosítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1 300,0

/+1300,0 tám./

1 300,0

/+1300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/1. (713. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/713. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/2. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/271. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím
kiegészítését javasolják a következő új 41. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

- 135 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
41 Hajdúböszörmény Baltazár D. u. végén lévő 35-ös csomópont körforgalommá való átépítése
100,0
/+100,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
100,0
/+100,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/5. (682. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/682. 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.

74/3. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/3860/122. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 368., 467., 805. és 858. pontjai) 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 51. és 52. főút Solton áthaladó szakasza felújításának
támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/4. (821. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/821. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/4.

Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/122. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 368., 467., 805. és 858. pontjai) 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 Mátészalka-Nyírcsaholy közötti kerékpárút kiépítése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./
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Indokolás a T/3860/824. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/5. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/168. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 440., 770. és 774. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet
25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
42 Kerékpárút Rohod és Csengersima között
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/2. (818. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/818. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/6. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/301. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 114. és 553. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
42 Rétságot elkerülő út megépítésének előkészítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/14.
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/773. számon.
A módosító javaslatot:

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

(773. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs),
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/7. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/271. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím
kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
42 Hajdúböszörmény-Hajdúdorog közötti kerékpárút megépítése
/+80,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

80,0
80,0

/+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/4. (681. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/681. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/8. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/168. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 440., 770. és 774. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet
25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 43. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
43 Nagydobos–Nyírparasznya ivóvízminőség-javítási projekt
/+60,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

60,0
60,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/9. (833. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/833. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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74/9. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/271. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím
kiegészítését javasolják a következő új 43. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
43 Hajdúböszörmény-Bodaszőllő és Debrecen elkerülő út közötti 3 km-es szakasz megépítése
200,0
/+200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0
/+200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/3. (680. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/680. 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.

74/10. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 44. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
44 Csongrád elkerülő út I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/1. (673. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/673. 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.

74/11. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/122. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 368., 467., 805. és 858. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 44. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
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1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/8. (826. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/826. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/12. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 45. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
45 Pusztaszer-Ópusztaszer átkötő út
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

80,0

/+80,0 tám./

80,0

/+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/2. (677. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/677. 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.

74/13. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/271. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 45. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
45 Hajdúböszörmény elkerülő út építésének I. szakasza
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/7. (687. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), pontjában foglaltakkal.
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Indokolás a T/3860/687. 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.

74/14. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 45. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
45 4-es főút debreceni átvezető szakaszának felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/11.
pontjában foglaltakkal.

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

(767. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs),

Indokolás a T/3860/767. 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.

74/15. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 45. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
45 Budapest-Esztergom vasútvonalának agglomerációs fejlesztése
/+1000,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/15.
pontjában foglaltakkal.

1

000,0

1 000,0

/+1000,0 kiad./

(774. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs),

Indokolás a T/3860/774. 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.
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74/16.

Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/122. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 368., 467., 805. és 858. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 45. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
45 Mátészalka-Nyírmeggyes közötti kerékpárút kiépítése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/7. (825. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/825. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/17. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
46 471-es főút felújítása, bővítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/13.
pontjában foglaltakkal.

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

(769. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs),

Indokolás a T/3860/769. 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.

74/18. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/3860/271. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 48. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
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2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/10.
pontjában foglaltakkal.

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

(766. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs),

Indokolás a T/3860/766. 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.

74/19. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/3860/225. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 162. és 493. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. Fejezet 25.
cím kiegészítését javasolja a következő új 31. alcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Békéscsaba-Mezőberény 47-es főközlekedési út
felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

1 500,0

/+1 500,0 tám./

1 500,0

/+1 500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot a törvényjavaslat szerkezetének figyelembevételével pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/3.
ban foglaltakkal.

(782. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc),

pontjá-

Indokolás a T/3860/782. 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.

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

76/1.

Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/87. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 75. és 584. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 1.
cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 421,3]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 833,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:

5 171,3

/-250,0 tám./

1 583,2

/-250,0 kiad./
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3 Dologi kiadások
[1 856,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/4.
pontjában foglaltakkal.

5 421,3 tám.
1 833,2 kiad.

(633. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs),

Indokolás a T/3860/633. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/2.

Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/205. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 587. és 796. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 1.
cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 421,3]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 833,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása [5 490,4]
3 Dologi kiadások
[1 856,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/3.
pontjában foglaltakkal.

5 391,3

/-30,0 tám./

1 803,2

/-30,0 kiad./

5 421,3 tám.
1 833,2 kiad.

(636. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs),

Indokolás a T/3860/636. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/3. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/405. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 281. és 613. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 1.
cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 421,3]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 833,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása [5 490,4]
3 Dologi kiadások
[1 856,4]

5 401,3

/-20,0 tám./

1 813,2

/-20,0 kiad./

5 421,3 tám.
1 833,2 kiad.
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pontjában foglaltakkal.

(638. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc37.jcsúj1.jc),

Indokolás a T/3860/638. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/4. Járvás István képviselő - kapcsolódva a T/3860/41. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 76. és 77. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 833,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása [5 490,4]
3 Dologi kiadások
[1 856,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/1.
pontjában foglaltakkal.

4 921,3

/-500,0 tám./

1 333,2

/-500,0 kiad./

5 421,3 tám.
1 833,2 kiad.

(658. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs),

Indokolás a T/3860/658. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/5. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/64. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 16. és 609. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 833,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása [5 490,4]
3 Dologi kiadások
[1 856,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/20.
pontjában foglaltakkal.

5 321,3

/-100,0 tám./

1 733,2

/-100,0 kiad./

5 421,3 tám.
1 833,2 kiad.

(720. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs),
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/6. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/3860/222. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 159. és 598. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 833,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása [5 490,4]
3 Dologi kiadások
[1 856,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/2.
pontjában foglaltakkal.

5 321,3

/-100,0 tám./

1 733,2

/-100,0 kiad./

5 421,3 tám.
1 833,2 kiad.

(843. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj 21. jcs),

Indokolás a T/3860/843. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/7. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
8 Tiszagát Csongrád város felőli partfal végleges befejezése
/+400,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/11.
pontjában foglaltakkal.

400,0
400,0

/+400,0 kiad./

(672. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs),

Indokolás a T/3860/672. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;

- 146 -

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/8. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/281. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és
857. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport
kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
9 Hajdúböszörmény csapadékvíz elvezető csatorna építése I. ütem
/+400,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/16.
pontjában foglaltakkal.

400,0
400,0

/+400,0 kiad./

(685. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs),

Indokolás a T/3860/685. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/9. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/281. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és
857. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport
kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
10 Hajdúdorog csapadékvíz elvezető csatorna építése I. ütem
/+400,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/17.
pontjában foglaltakkal.

400,0
400,0

/+400,0 kiad./

(688. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs),

Indokolás a T/3860/688. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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76/10. Vincze

László képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
11 Csongrád Város Öregszőlők útjának I. rendű árvízszintre való kiépítése
/+120,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
120,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/14.
pontjában foglaltakkal.

120,0
/+120,0 kiad./

(676. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs),

Indokolás a T/3860/676. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/11. Tatai-Tóth András, Zatykó János és Pál Béla képviselők - kapcsolódva a
T/3860/221. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 158. és 574. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
20 Ivóvíz-minőség javító program
[ 60,2]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 60,2]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/10.
pontjában foglaltakkal.

410,2

/+350,0 tám./

410,2

/+350,0 kiad./

(622. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs),

Indokolás a T/3860/622. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

77/1. Járvás István képviselő - kapcsolódva a T/3860/41. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 76. és 77. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
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10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Jászsági főcsatorna tervezése és a kisajátítás megkezdése
/+500,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/4.
foglaltakkal.

500,0
500,0

/+500,0 kiad./

(658. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/658. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/2. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/3860/222. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 159. és 598. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 A körmendi Batthyány kastély parkjának rehabilitációja
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/6.
foglaltakkal.

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

(843. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/843. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/3.

Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/205. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 587. és 796. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Kamut piactér illetve pihenőpark kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./
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foglaltakkal.

(636. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/636. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/4. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/87. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 75. és 584. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Mezőberény belvíz elvezető rendszer kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/1.
foglaltakkal.

250,0

/+250,0 tám./

250,0

/+250,0 kiad./

(633. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/633. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/5. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcímcsoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
23 Szeged kistérségi települések szennyvíz projektje I. ütem
/+400,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/13.
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/675. számon.
A módosító javaslatot:

400,0
400,0

/+400,0 kiad./

(675. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs),

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

77/6.

Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcímcsoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
24 Kistelek Kistérségek (Balástya, Kistelek, Csengele, Baks, Pusztaszer, Ópusztaszer) szennyvíz
beruházása
200,0
/+200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
200,0
/+200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/12.
pontjában foglaltakkal.

(674. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs),

Indokolás a T/3860/674. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/7. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/281. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és
857. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 24. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
24 Brassó és Vidi ér összekapcsolása a Keleti főcsatornával
/+400,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/15.
pontjában foglaltakkal.

400,0
400,0

/+400,0 kiad./

(684. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs),

Indokolás a T/3860/684. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 151 -

77/8. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/226. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 163. és 589. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
37 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok
[ 137,9]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 137,9]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/18.
pontjában foglaltakkal.

21,1

/-116,8 tám./

21,1

/-116,8 kiad./

(745. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs),

Indokolás a T/3860/745. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

77/9. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/405. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 281. és 613. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10.
cím 2. alcím 37. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
37 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok
1 Kétsoprony szemétlerakóhely rekultivációs pályázata
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/3.
foglaltakkal.

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

(638. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/638. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/10. Tatai-Tóth András, Zatykó János és Pál Béla képviselők - kapcsolódva a
T/3860/221. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 158. és 574. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

- 152 2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
/-350,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[3 796,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/11.
pontjában foglaltakkal.

[4 573,9]4
3 446,7

223,9
/-350,0 kiad./

(622. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc20.jcs),

Indokolás a T/3860/622. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

77/11. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
/-400,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[3 796,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/7.
pontjában foglaltakkal.

[4 573,9]4
3 396,7

173,9
/-400,0 kiad./

(672. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj8.jc),

Indokolás a T/3860/672. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/12. Vincze

László képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
/-200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[3 796,7]

[4 573,9]4
3 596,7

373,9
/-200,0 kiad./

- 153 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/6.
pontjában foglaltakkal.

(674. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj24.jcs),

Indokolás a T/3860/674. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/13. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
/-400,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[3 796,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/5.
pontjában foglaltakkal.

[4 573,9]4
3 396,7

173,9
/-400,0 kiad./

(675. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj23.jcs),

Indokolás a T/3860/675. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/14. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
/-120,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[3 796,7]

[4 573,9]4
3 676,7

453,9
/-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/10. (676. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj 11.jc),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/676. számon.
A módosító javaslatot:

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

77/15.

Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/281. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784.
és 857. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
/-400,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[3 796,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/7.
pontjában foglaltakkal.

[4 573,9]4
3 396,7

173,9
/-400,0 kiad./

(684. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj24.jcs),

Indokolás a T/3860/684. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/16. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/281. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784.
és 857. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
/-400,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[3 796,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/8.
pontjában foglaltakkal.

[4 573,9]4
3 396,7

173,9
/-400,0 kiad./

(685. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj9.jc),

Indokolás a T/3860/685. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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77/17.

Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/281. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784.
és 857. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
/-400,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[3 796,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/9.
pontjában foglaltakkal.

[4 573,9]4
3 396,7

173,9
/-400,0 kiad./

(688. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj10.jcs),

Indokolás a T/3860/688. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/18. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/226. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 163. és 589. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. Fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
/+116,8 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[3 796,7]

[4 573,9]4
3 913,5

690,7
/+116,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/8. (745. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc37.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/745. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

77/19. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/135. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 601. és 686. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10.
cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

- 156 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
/-20,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[3 796,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/21.
pontjában foglaltakkal.

[4 573,9]4
3 776,7

553,9
/-20,0 kiad./

(895. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs),

Indokolás a T/3860/895. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/20. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3860/64. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 16. és 609. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10.
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
46 Szatmár-Beregi Nemzeti Park Igazgatóság megalakításának
előkészítő munkálatai
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/5.
foglaltakkal.

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

(720. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/720. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/21. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/135. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 601. és 686. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. Fejezet 10.
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
46 Fertő-tó vízpart-rekonstrukció (tervezési fázis megkezdése)
/+20,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

20,0
20,0

/+20,0 kiad./

- 157 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/19.
pontjában foglaltakkal.

(895. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs),

Indokolás a T/3860/895. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet

87/1.

Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/468. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 722. és 792. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 763,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[5 451,4]
3 Dologi kiadások
[ 772,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/31.
pontjában foglaltakkal.

5 363,1

/-20,0 tám./

743,0

/-20,0 kiad./

5 383,1 tám.
763,0 kiad.

(639. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj8.jcs),

Indokolás a T/3860/639. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/140. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 680. és 786. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 763,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[5 451,4]
3 Dologi kiadások
[ 772,7]

5 233,1

/-150,0 tám./

613,0

/-150,0 kiad./

5 383,1 tám.
763,0 kiad.

- 158 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/11. (643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj6.jcsúj1.jc),
pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/643. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/3. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/140. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 680. és 786. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 763,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[5 451,4]
3 Dologi kiadások
[ 772,7]

5 183,1

/-200,0 tám./

563,0

/-200,0 kiad./

5 383,1 tám.
763,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/10. (660. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj6.jcsúj1.jc),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/660. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/4. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/550. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/10., 358/1. és 829/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[5 383,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 763,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[5 451,4]
3 Dologi kiadások
[ 772,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/13.
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/828. számon.

5 183,1

/-200,0 tám./

563,0

/-200,0 kiad./

5 383,1 tám.
763,0 kiad.

(828. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj3.jcs),

- 159 A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/5.

Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/550. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/10., 358/1. és 829/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[5 383,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 763,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[5 451,4]
3 Dologi kiadások
[ 772,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/12.
pontjában foglaltakkal.

5 353,1

/-30,0 tám./

733,0

/-30,0 kiad./

5 383,1 tám.
763,0 kiad.

(829. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj2.jcs),

Indokolás a T/3860/829. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/6. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/550. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/10., 358/1. és 829/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[5 383,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 763,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[5 451,4]
3 Dologi kiadások
[ 772,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/11.
pontjában foglaltakkal.

5 233,1

/-150,0 tám./

613,0

/-150,0 kiad./

5 383,1 tám.
763,0 kiad.

(830. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj1.jcs),

Indokolás a T/3860/830. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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87/7.

Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/80. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 151. és 438. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 1.
cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[5 383,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 763,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[5 451,4]
3 Dologi kiadások
[ 772,7]

5 183,1

/-200,0 tám./

563,0

/-200,0 kiad./

5 383,1 tám.
763,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/29. (875. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcsúj2jc),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/875. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/8. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/3860/365. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 2.
cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
2 Egyetemek, főiskolák
[191 120,2]
1 Működési költségvetés
[187 528,1]

195 120,2
183 528,1

/+4000,0 tám./
/-4000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezetek közötti átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti főöszszegeket is érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés)

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97/1. (860. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/860. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/9. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcso-
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pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 3. cím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
3 Közgyűjtemények
[11 647,3]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 2,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/14.
pontjában foglaltakkal.

11 847,3

/+200,0 tám./

202,0

/+200,0 kiad./

(699. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/699. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/10. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér

Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 4. cím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
4 Művészeti intézmények
[6 090,5]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 293,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/13.
pontjában foglaltakkal.

6 290,5

/+200,0 tám./

493,4

/+200,0 kiad./

(698. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/698. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/11.

Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/550. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/10., 358/1. és 829/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Ököritófülpösi óvoda építése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

- 162 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/6.
foglaltakkal.

(830. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/830. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/12. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/550. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/10., 358/1. és 829/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 Papos településen általános iskola felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/5.
foglaltakkal.

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

(829. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/829. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/13.

Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/550. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/10., 358/1. és 829/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Mátészalkai Képes Géza általános iskola felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/4.
foglaltakkal.

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

(828. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/828. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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87/14. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/3860/167. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 607. és 650. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet
11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 9. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
9 Eszterházy Károly Főiskola „B” oktatási épület rekonstrukció
/-100,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 150,0]

[ 150,0]
50,0

50,0
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/17. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc),
87/18. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs24.jc), 87/20. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs3.jc), pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/814. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság
ülésén egyetért, az Oktatási bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

87/15.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 9. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
9 Eszterházy Károly Főiskola „B” oktatási épület rekonstrukció
/-100,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 150,0]

[ 150,0]
50,0

50,0
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/19. (915. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs24.jc),
87/21. (915. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/915. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

87/16. Dr. Pálinkás József 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.,
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977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009.,
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038.,
1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059.,
1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 12. jogcím elhagyását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
[12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése][ 170,0]
/-170,0 tám./
[2 Felhalmozási költségvetés]
[4 Kormányzati beruházás]
[ 170,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/19. (850.
101/19. (850. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

/-170,0 kiad./

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím19.alcúj3.jcs),

Indokolás a T/3860/850. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/17. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/3860/167. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 607. és 650. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet
11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 12. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése
/-20,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 170,0]

[ 170,0]
150,0

150,0
/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/14. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs9.jc),
87/18. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs24.jc), 87/20. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs3.jc), pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/814. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság
ülésén egyetért, az Oktatási bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.
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87/18. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/3860/167. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 607. és 650. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet
11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 24. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
24 Szent István Egyetem Gödöllői Campus fűtésrekonstrukció
/-80,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 126,0]

[ 126,0]
46,0

46,0
/-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/14. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs9.jc),
87/17. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc), 87/20. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs3.jc), pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/814. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság
ülésén egyetért, az Oktatási bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

87/19.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 24. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
24 Szent István Egyetem Gödöllői Campus fűtésrekonstrukció
/-80,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 126,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/15. (915. sz.
87/21. (915. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal.

[ 126,0]
46,0

46,0
/-80,0 kiad./

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs9.jc),

Indokolás a T/3860/915. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

87/20. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/3860/167. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 607. és 650. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

[ 170,0]

370,0

/+200,0 tám./

[ 170,0]

370,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/14. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs9.jc),
87/17. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc), 87/18. (814. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs24.jc), pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/814. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság
ülésén egyetért, az Oktatási bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

87/21. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

[ 170,0]

350,0

/+180,0 tám./

[ 170,0]

350,0

/+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/15. (915. sz.
87/19. (915. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs24.jc), pontjaiban foglaltakkal.

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs9.jc),

Indokolás a T/3860/915. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

87/22. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 1.
jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
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2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

[ 52,4]

702,4

/+650,0 tám./

[ 52,4]

702,4

/+650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/6.
pontjában foglaltakkal.

(691. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/691. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/23. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/298. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 482. és 658. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
3 Kulturális tevékenységek beruházásai
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

[ 85,8]

71,4

/-14,4 tám./

[ 85,8]

71,4

/-14,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/9.
pontjában foglaltakkal.

(815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj4.jcs),

Indokolás a T/3860/815. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

87/24. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér

Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 4.
jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése
/+200,0 tám./

[ 180,0]

380,0
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4 Kormányzati beruházás

[ 180,0]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/8.
pontjában foglaltakkal.

380,0

/+200,0 kiad./

(693. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/693. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/25. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 5.
jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
5 Örökségvédelmi fejlesztések
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

[ 443,0]

843,0

/+400,0 tám./

[ 443,0]

843,0

/+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/7.
pontjában foglaltakkal.

(692. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/692. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/26. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/369. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 55., 710. és 1006. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet
11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
6 Fertőd Esterházy kastély rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

1 000,0

/+1 000,0 tám./

1 000,0

/+1 000,0 kiad./
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pontjában foglaltakkal.

(894. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/894. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/27. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/3860/314. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 87. és 89. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím
1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
6 A körmendi Batthyány kastély rekonstrukciója -fal-kutatás
/+80,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/17.
pontjában foglaltakkal.

80,0
80,0

/+80,0 kiad./

(844. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/844. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/28. Ivanics Ferenc és Firtl Mátyás képviselők - kapcsolódva a T/3860/369. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 55., 710. és 1006. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
6 Vasfüggöny-áttörés Múzeum
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/22.
pontjában foglaltakkal.

189,0

/+189,0 tám./

189,0

/+189,0 kiad./

(888. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),
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Indokolás a T/3860/888. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95/1. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XX. Fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport
felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Hajdúnánási református templom orgonájának felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/4.
pontjában foglaltakkal.

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

(686. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/686. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95/2. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/316. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 91. és 97. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím
5. alcím 33. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ- koordináció 500,0 tám.
Indokolás a T/3860/816. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

95/3. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
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Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/335. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 669. és 865. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

50,0

/+50,0 tám./
50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot a törvényjavaslat szerkezetének figyelembevételével pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/4. (807. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc42.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/807. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

95/4. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/335. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 669. és 865. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 5. alcím 42. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, szakkollégiumok, doktori iskolák,
tehetséggondozás támogatása
[ 300,0]
250,0
/-50,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 200,0]
168,0
/-32,0 kiad./
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 64,0]
50,0
/-14,0 kiad./
3 Dologi kiadások
[ 27,0]
23,0
/-4,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/3.
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/807. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;

(807. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alcúj35.jcs),
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95/5. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/354. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 13., 37., 84., 119., 172., 180., 237., 324., 329., 340., 353., 360., 378., 419.,
469., 483., 565., 603., 696., 731., 790., 800., 806. és 826. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 10. alcím 1 jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/3.
pontjában foglaltakkal.

965,0

/-35,0 tám./

965,0

/-35,0 kiad./

(808. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alcúj3.jcs),

Indokolás a T/3860/808. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

95/6. Dr. Pálinkás József 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 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 10.
alcím 1 jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

980,0

/-20,0 tám./

980,0

/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/9. (851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc),
95/12. (851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 96/20. (851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím19.alcúj3.jcs), 101/20. (851.
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/851. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95/7. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné,
Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr. képviselők - kapcsolódva a T/3860/298. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 482. és 658. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
Fejezet 11. cím 10. alcím 1 jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/28.
pontjában foglaltakkal.

1 025,0

/+25,0 tám./

1 025,0

/+25,0 kiad./

(871. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/871. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95/8. Alexa György, Bókay Endre, Fedor Vilmos, Halmai Gáborné, dr. Jánosi György
és dr. Schiffer János képviselők - kapcsolódva a T/3860/298. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 482. és 658. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Mozgókép Közalapítvány
[4 740,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 740,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/17.
pontjában foglaltakkal.

4 810,0

/+70,0 tám./

4 810,0

/+70,0 kiad./

(761. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs),

Indokolás a T/3860/761. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

95/9. Dr. Pálinkás József 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 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 10.
alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Mozgókép Közalapítvány
[4 740,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 740,0]

4 700,0

/-40,0 tám./

4 700,0

/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/6. (851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs), 95/12.
(851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 96/20. (851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím19.alcúj3.jcs), 101/20. (851. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/851. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95/10. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím
10. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Mozgókép Közalapítvány
[4 740,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 740,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/2.
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/911. számon.
A módosító javaslatot:

4 640,0

/-100,0 tám./

4 640,0

/-100,0 kiad./

(911. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcsúj 3.jc),
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Kulturális bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.

95/11. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér

Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2.
jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
/+300,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 814,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása[2 800,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[2 800,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/11.
pontjában foglaltakkal.

[2 814,0]3
3 114,0

114,0
/+300,0 kiad./

2 814,0 tám.
2 814,0 kiad.

(696. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/696. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95/12. Dr. Pálinkás József 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 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 10.
alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
/-20,0 tám./

[2 814,0]2

794,0
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5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 814,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása[2 800,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[2 800,0]

2 794,0

/-20,0 kiad./

2 814,0 tám.
2 814,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/6. (851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs), 95/9.
96/20. (851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím19.alcúj3.jcs), 101/20. (851. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
(851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc),

Indokolás a T/3860/851. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/1.

Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) 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
3 Magyar Történelmi Film Közalapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/9.
pontjában foglaltakkal.

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

(694. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/694. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/2. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 10.
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja 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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1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/10.
pontjában foglaltakkal.

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

(911. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc),

Indokolás a T/3860/911. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Kulturális bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.

96/3. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/354. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 13., 37., 84., 119., 172., 180., 237., 324., 329., 340., 353., 360., 378., 419.,
469., 483., 565., 603., 696., 731., 790., 800., 806. és 826. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
3 Oktatásért Közalapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

35,0

/+35,0 tám./

35,0

/+35,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot a törvényjavaslat szerkezetének figyelembevételével pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/5. (808. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/808. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

96/4. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/298. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 482. és 658. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 11. alcím 10. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
[10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok][ 445,5]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 200,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 64,0]
[3 Dologi kiadások]
[ 145,5]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 28,5]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]
[ 7,5]

/-445,5 tám./
/-200,0 kiad./
/-64,0 kiad./
/-145,5 kiad./
/-28,5 kiad./
/-7,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/5. (809. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcsúj1.jc),
96/6. (809. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/809. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az
Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

96/5. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/298. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 482. és 658. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 11. alcím 10. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
1 New Yorki/Washingtoni Magyar Kulturális Évad
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

150,0

/+150,0 tám./

33,0
10,2
106,8

/+33,0 kiad./
/+10,2 kiad./
/+106,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/4. (809. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 96/6.
(809. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/809. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.
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96/6. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/298. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 482. és 658. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 11. alcím 10. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

295,5

/+295,5 tám./

167,0
53,8
38,7
28,5

/+167,0 kiad./
/+53,8 kiad./
/+38,7 kiad./
/+28,5 kiad./

7,5

/+7,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/4. (809. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 96/5.
(809. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcsúj1.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/809. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

96/7. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/478. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím
12. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felújítások központi támogatása
4 Csongrád megyei Önkormányzat Csongrádi Oktatási Központ Bársony István Kollégium felújítása
25,0
/+25,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás
25,0
/+25,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/3.
pontjában foglaltakkal.

(679. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/679. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság, a Sportbizottság;
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96/8. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3860/478. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím
12. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felújítások központi támogatása
5 Csongrád megyei Önkormányzat Csongrádi Oktatási Központ Batsányi János Gimnázium felújítása
15,0
/+15,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás
15,0
/+15,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/2.
pontjában foglaltakkal.

(678. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/678. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/9. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/298. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 482. és 658. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 13. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
4 Nem állami intézmények felújítás, beruházás
2 Felhalmozási költségvetés
7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/23.
pontjában foglaltakkal.

14,4

/+14,4 tám./

14,4

/+14,4 kiad./

(815. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs3.jc),

Indokolás a T/3860/815. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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96/10.

Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/140. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 680. és 786. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport 1. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
6 Közoktatási intézmények beruházásai
1 Iregszemcse, óvoda rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/3.
foglaltakkal.

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

(660. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/660. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/11. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/140. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 680. és 786. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport 1. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
6 Közoktatási intézmények beruházásai
1 Köröstarcsa iskolafelújítás
2 Felhalmozási költségvetés
7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/2.
foglaltakkal.

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

(643. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/643. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/12. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/216. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 682. és 797. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport 1. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
6 Közoktatási intézmények beruházásai
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2 Felhalmozási költségvetés
7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/1.
pontjában foglaltakkal.

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

(640. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/640. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/13. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/400. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 332. és 694. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 15. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása
6 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott feladatok támogatása
180,0
/+180,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
180,0
/+180,0 kiad./
Megjegyzés: A mód. javaslatot a törvényjavaslat szerkezetének figyelembevételével pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/14.
pontjában foglaltakkal.

(806. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/806. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

96/14. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/400. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 332. és 694. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 15. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása
7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása
/-180,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 100,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/13.
pontjában foglaltakkal.

[1 100,0]
920,0

920,0
/-180,0 kiad./

(806. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alcúj6.jcs),

Indokolás a T/3860/806. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság, az
Oktatási bizottság, a Sportbizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság,
az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

96/15. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/3860/147. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 576. és 700. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet
11. cím 15. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása
8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása[9
565,5]
9 555,5
/-10,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [9 565,5]
9 555,5
/-10,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/26.
pontjában foglaltakkal.

(704. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alcúj18.jcs),

Indokolás a T/3860/704. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/16. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/3860/147. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 576. és 700. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet
11. cím 15. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása
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565,5]
9 560,5
/-5,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [9 565,5]
9 560,5
/-5,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/25.
pontjában foglaltakkal.

(706. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alcúj17.jcs),

Indokolás a T/3860/706. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/17. Alexa György, Bókay Endre, Fedor Vilmos, Halmai Gáborné, dr. Jánosi György
és dr. Schiffer János képviselők - kapcsolódva a T/3860/298. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 482. és 658. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 15. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása
8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása[9
565,5]
9 495,5
/-70,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [9 565,5]
9 495,5
/-70,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/8.
pontjában foglaltakkal.

(761. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc),

Indokolás a T/3860/761. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság, az
Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

96/18. Dr. Pálinkás József 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 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 19.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Kutatás-fejlesztés támogatása
3 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program támogatása
/+180,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/18.
pontjában foglaltakkal.

180,0
180,0

/+180,0 kiad./

(849. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/849. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/19. Dr. Pálinkás József 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 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 19.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Kutatás-fejlesztés támogatása
3 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program támogatása
/+350,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

350,0
350,0

/+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/16. (850. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc),
101/19. (850. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/850. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/20. Dr. Pálinkás József 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.,
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896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921.,
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976.,
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009.,
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038.,
1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059.,
1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 19.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Kutatás-fejlesztés támogatása
3 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program támogatása
/+180,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

180,0
180,0

/+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/6. (851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs), 95/9.
(851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 95/12. (851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 101/20. (851. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/851. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/21. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek
/+100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/15.
pontjában foglaltakkal.

[ 100,0]
200,0

200,0
/+100,0 kiad./

(700. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/700. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

97/1. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/3860/365. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 380. és 644. pontjai) 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]
[1 Működési költségvetés]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások][4 000,0]

/-4000,0 tám./
/-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/8. (860. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/860. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/216. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 682. és 797. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]

3 500,0

/-500,0 tám./

3 500,0

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/12. (640. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alcúj6.jcsúj1.jc),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/640. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/2. Vincze

László képviselő - kapcsolódva a T/3860/478. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím
31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/8.
pontjában foglaltakkal.

3 985,0

/-15,0 tám./

3 985,0

/-15,0 kiad./

(678. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj5.jcs),

Indokolás a T/3860/678. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/3. Vincze

László képviselő - kapcsolódva a T/3860/478. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/7.
pontjában foglaltakkal.

3 975,0

/-25,0 tám./

3 975,0

/-25,0 kiad./

(679. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj4.jcs),

Indokolás a T/3860/679. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/4.

Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]

3 900,0

/-100,0 tám./

3 900,0

/-100,0 kiad./
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pontjában foglaltakkal.

(686. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj10.jcs),

Indokolás a T/3860/686. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/5. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/36.
pontjában foglaltakkal.

3 500,0

/-500,0 tám./

3 500,0

/-500,0 kiad./

(689. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc1.jcs),

Indokolás a T/3860/689. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/6. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér

Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/22.
pontjában foglaltakkal.

3 350,0

/-650,0 tám./

3 350,0

/-650,0 kiad./

(691. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs1.jc),
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Indokolás a T/3860/691. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/7. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/25.
pontjában foglaltakkal.

3 600,0

/-400,0 tám./

3 600,0

/-400,0 kiad./

(692. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs5.jc),

Indokolás a T/3860/692. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/8. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér

Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/24.
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/693. számon.
A módosító javaslatot:

3 800,0

/-200,0 tám./

3 800,0

/-200,0 kiad./

(693. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs4.jc),
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az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/9. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér

Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/1.
pontjában foglaltakkal.

3 800,0

/-200,0 tám./

3 800,0

/-200,0 kiad./

(694. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcsúj 3.jc),

Indokolás a T/3860/694. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/10. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/27.
pontjában foglaltakkal.

3 100,0

/-900,0 tám./

3 100,0

/-900,0 kiad./

(695. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/695. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;

- 192 -

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/11. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/11.
pontjában foglaltakkal.

3 700,0

/-300,0 tám./

3 700,0

/-300,0 kiad./

(696. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc),

Indokolás a T/3860/696. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/12. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/33.
pontjában foglaltakkal.

3 800,0

/-200,0 tám./

3 800,0

/-200,0 kiad./

(697. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcs),

Indokolás a T/3860/697. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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101/13. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/10.
foglaltakkal.

3 800,0

/-200,0 tám./

3 800,0

/-200,0 kiad./

(698. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.4.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/698. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/14. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]

3 800,0

/-200,0 tám./

3 800,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/9. (699. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.3.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/699. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/15. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcso-
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pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/21.
pontjában foglaltakkal.

3 900,0

/-100,0 tám./

3 900,0

/-100,0 kiad./

(700. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc3.jcs),

Indokolás a T/3860/700. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/16. Szászfalvi László és Balog Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/37.
pontjában foglaltakkal.

3 600,0

/-400,0 tám./

3 600,0

/-400,0 kiad./

(792. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc1.jcs),

Indokolás a T/3860/792. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/17. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/3860/314. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 87. és 89. pontjai) 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
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[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/27.
pontjában foglaltakkal.

3 920,0

/-80,0 tám./

3 920,0

/-80,0 kiad./

(844. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc),

Indokolás a T/3860/844. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/18. Dr. Pálinkás József 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 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/18.
pontjában foglaltakkal.

3 820,0

/-180,0 tám./

3 820,0

/-180,0 kiad./

(849. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím19.alcúj3.jcs),

Indokolás a T/3860/849. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/19. Dr. Pálinkás József 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.,
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1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]

3 820,0

/-180,0 tám./

3 820,0

/-180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/16. (850. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc),
96/19. (850. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím19.alcúj3.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/850. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság, a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/20. Dr. Pálinkás József 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 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]

3 900,0

/-100,0 tám./

3 900,0

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/6. (851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs), 95/9.
(851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 95/12. (851. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 96/20. (851. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím19.alcúj3.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/851. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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101/21. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/324. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 43., 704. és 1004. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/30.
pontjában foglaltakkal.

3 700,0

/-300,0 tám./

3 700,0

/-300,0 kiad./

(876. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alcúj8.jcs),

Indokolás a T/3860/876. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/22. Ivanics Ferenc és Firtl Mátyás képviselők - kapcsolódva a T/3860/369. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 55., 710. és 1006. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/28.
pontjában foglaltakkal.

3 811,0

/-189,0 tám./

3 811,0

/-189,0 kiad./

(888. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc),

Indokolás a T/3860/888. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/23. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/369. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 55., 710. és 1006. pontjai) 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
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7 Reneszánsz Év programjai
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/26.
pontjában foglaltakkal.

3 000,0

/-1 000,0 tám./

3 000,0

/-1 000,0 kiad./

(894. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc),

Indokolás a T/3860/894. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/24. A Kulturális bizottság 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] és kiemelt kulturális programok, rendezvények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok
16,0
3 Dologi kiadások
100,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]
3 834,0

4000,0 tám.
/+50,0 kiad./
/+16,0 kiad./
/+100,0 kiad./
/-166,0 kiad./

Indokolás a T/3860/912. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Kulturális bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.

101/25. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/3860/147. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 576. és 700. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
17 Kazán István Kamaraszínház
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/16.
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/706. számon.

5,0

/+5,0 tám./

5,0

/+5,0 kiad./

(706. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs),
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/26. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/3860/147. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 576. és 700. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
18 Magyar Versmondók Egyesülete
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/15.
pontjában foglaltakkal.

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

(704. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs),

Indokolás a T/3860/704. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/27. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

[ 702,1]

1 602,1

/+900,0 tám./

[ 10,0]

910,0

/+900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/10.
pontjában foglaltakkal.

(695. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/695. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
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101/28. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi
Endréné, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr. képviselők - kapcsolódva a T/3860/298. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 482. és 658. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XX. Fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 702,1]

677,1

/-25,0 tám./

[ 424,9]

399,9

/-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/7. (871. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/871. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/29. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/80. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 151. és 438. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 32. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
2 Tiszafüredi Gólyafészek Panzió átalakítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/7.
foglaltakkal.

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

(875. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/875. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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101/30. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/324. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 43., 704. és 1004. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet
11. cím 32. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
8 Tiszafüred városközpont rehabilitációja
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/21.
pontjában foglaltakkal.

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

(876. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/876. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/31. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/468. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 722. és 792. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 32. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
8 Kétsoprony településközpont rehabilitációja
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/1.
foglaltakkal.

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

(639. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc),

pontjában

Indokolás a T/3860/639. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/32. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/315. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 245. és 659. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 35. alcím 5. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
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35 Civil és non-profit szervezetek támogatása
5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek,testületek,egyesületek, bizottságok[
690,0]
/-690,0 tám./
[1 Működési költségvetés]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 690,0]
/-690,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/34. (812. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcsúj1.jc),
101/35. (812. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/812. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

101/33. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 35. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Civil és non-profit szervezetek támogatása
5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek,testületek,egyesületek, bizottságok[
690,0]
890,0
/+200,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 690,0]
890,0
/+200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/12.
pontjában foglaltakkal.

(697. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/697. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/34. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/315. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 245. és 659. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 35. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek,testületek,egyesületek, bizottságok
1 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása
638,0
/+638,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
638,0
/+638,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/32. (812. sz.
101/35. (812. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal.

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcs),

Indokolás a T/3860/812. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

101/35. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/315. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 245. és 659. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11.
cím 35. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Civil és non-profit szervezetek támogatása
5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek,testületek,egyesületek, bizottságok
2 Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása
52,0
/+52,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
52,0
/+52,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/32. (812. sz.
101/34. (812. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcsúj1.jc), pontjaiban foglaltakkal.

jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcs),

Indokolás a T/3860/812. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

101/36. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 39. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
/+500,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 325,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/5.
pontjában foglaltakkal.

[ 325,0]
825,0

825,0
/+500,0 kiad./

(689. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/689. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/37. Szászfalvi László és Balog Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/3860/478. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 7. és 711. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. Fejezet 11. cím 39. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
/+400,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 325,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/16.
pontjában foglaltakkal.

[ 325,0]
725,0

725,0
/+400,0 kiad./

(792. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím31.alc7.jcs),

Indokolás a T/3860/792. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/38. A Kulturális bizottság

a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím
39. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
/+175,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 325,0]

[ 325,0]
500,0

500,0
/+175,0 kiad./
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pontjában foglaltakkal.

(910. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc5.jcs),

Indokolás a T/3860/910. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Kulturális bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

101/39. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. Fejezet 11. cím
39. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése[11 862,0]11
687,0
/-175,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [11 862,0]
11 687,0
/-175,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/38.
pontjában foglaltakkal.

(910. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc1.jcs),

Indokolás a T/3860/910. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Kulturális bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

101/40. Dr. Puskás Tivadar, dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr.
Gógl Árpád, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper
András és dr. Nagy Kálmán képviselők - kapcsolódva a T/3860/482. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 385. és 741. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[1 703,9]

1 403,9

/-300,0 tám./

[1 190,2]
[ 351,3]

970,2
271,3

/-220,0 kiad./
/-80,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 EüM Központi Igazgatás
[1 725,9]
1 Személyi juttatások
[1 205,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 355,7]

1 703,9 tám.
1 190,2 kiad.
351,3 kiad.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/3. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 102/8.
(878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), 102/10. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 102/13. (878. sz. jav. 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), 102/16. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/878. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/41. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti
Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a T/3860/483. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 488. és 742. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
Fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[1 703,9]

1 503,9

/-200,0 tám./

[1 190,2]
[ 351,3]

1 035,7
305,8

/-154,5 kiad./
/-45,5 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 EüM Központi Igazgatás
[1 725,9]
1 Személyi juttatások
[1 205,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 355,7]

1 703,9 tám.
1 190,2 kiad.
351,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/9. (884. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.7.cím), 102/18. (884.
sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/884. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/250. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 276. és 750. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 2.
cím 1. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[17 012,2]

16 652,2

/-360,0 tám./

[13 080,0]
[4 240,6]

12 880,0
4 080,6

/-200,0 kiad./
/-160,0 kiad./
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1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei
[16 587,4]
1 Személyi juttatások
[12 784,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[4 147,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/11.
pontjában foglaltakkal.

17 012,2 tám.
13 080,0 kiad.
4 240,6 kiad.

(635. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs),

Indokolás a T/3860/635. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/2. Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/397. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 277. és 733. pontjai) 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
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[17 012,2]

16 012,2

/-1000,0 tám./

[13 080,0]
[4 240,6]

12 324,9
3 995,7

/-755,1 kiad./
/-244,9 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei
[16 587,4]
1 Személyi juttatások
[12 784,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[4 147,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/20.
pontjában foglaltakkal.

17 012,2 tám.
13 080,0 kiad.
4 240,6 kiad.

(837. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj 5.jcs),

Indokolás a T/3860/837. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Sportbizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/3. Dr. Puskás Tivadar, dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr.
Gógl Árpád, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák
András és dr. Nagy Kálmán képviselők - kapcsolódva a T/3860/482. számon
javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 385. és 741. pontjai) a törvényjavaslat
XXI. Fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei

[17 012,2]

Horváth Zsolt, dr.
Ibolya, dr. Kupper
benyújtott módosító
1. számú melléklet

16 012,2

/-1000,0 tám./
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1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[13 080,0]
[4 240,6]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei
[16 587,4]
1 Személyi juttatások
[12 784,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[4 147,4]

12 324,9
3 995,7

/-755,1 kiad./
/-244,9 kiad./

17 012,2 tám.
13 080,0 kiad.
4 240,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/40. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 102/8.
(878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), 102/10. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 102/13. (878. sz. jav. 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), 102/16. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/878. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/4. Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/3860/397. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 277. és 733. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 172,6]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei
[16 587,4]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 174,8]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/17.
pontjában foglaltakkal.

17 032,2

/+20,0 tám./

192,6

/+20,0 kiad./

17 012,2 tám.
172,6 kiad.

(882. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs),

Indokolás a T/3860/882. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/5. Béki Gabriella és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők - kapcsolódva a
T/3860/484. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 221. és 767. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 3. cím módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek [8
972,2]
8 955,7
/-16,5 tám./
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5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [8 026,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/24.
pontjában foglaltakkal.

8 010,0

/-16,5 kiad./

(777. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alc18.jcs),

Indokolás a T/3860/777. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/6. Dr. Kökény Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/131. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 463. és 735. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek [8
972,2]
8 929,2
/-43,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [8 026,5]
7 983,5
/-43,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/23.
pontjában foglaltakkal.

(877. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alc11.jcs),

Indokolás a T/3860/877. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

102/7.

Borsos József képviselő - kapcsolódva a T/3860/265. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 630. és 852. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 3.
cím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek [8
972,2]
8 967,2
/-5,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 239,5]
234,5
/-5,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/22. (898. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.címúj16.alcúj5.jcs),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/898. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/8.

Dr. Puskás Tivadar, dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr.
Gógl Árpád, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák
András és dr. Nagy Kálmán képviselők - kapcsolódva a T/3860/482. számon
javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 385. és 741. pontjai) a törvényjavaslat
XXI. Fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
5 Országos Mentőszolgálat
[ 587,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[15 046,2]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[4 817,6]
3 Dologi kiadások
[2 449,2]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 587,0]

Horváth Zsolt, dr.
Ibolya, dr. Kupper
benyújtott módosító
1. számú melléklet

2 587,0

/+2000,0 tám./

15 746,2
5 117,6
2 949,2
1 087,0

/+700,0 kiad./
/+300,0 kiad./
/+500,0 kiad./
/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/40. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 102/3.
(878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 102/10. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 102/13. (878. sz. jav. 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), 102/16. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/878. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/9. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti
Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a T/3860/483. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 488. és 742. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
Fejezet 7. cím módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
7 Országos Vérellátó Szolgálat
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 903,3]

3 203,3

/+300,0 tám./

[5 951,2]

6 251,2

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/41. (884. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 102/18.
(884. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/884. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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102/10. Dr. Puskás Tivadar, dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr.
Gógl Árpád, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper
András és dr. Nagy Kálmán képviselők - kapcsolódva a T/3860/482. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 385. és 741. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. Fejezet 8. cím módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
8 Egészségbiztosítási Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[ 749,6]

349,6

/-400,0 tám./

[ 453,2]
[ 137,4]
[ 368,7]

303,2
87,4
168,7

/-150,0 kiad./
/-50,0 kiad./
/-200,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
8 Egészségbiztosítási Felügyelet
[ 762,4]
1 Személyi juttatások
[ 458,9]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 139,1]
3 Dologi kiadások
[ 373,4]

749,6 tám.
453,2 kiad.
137,4 kiad.
368,7 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/40. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 102/3.
(878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 102/8. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), 102/13. (878. sz. jav. 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), 102/16. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/878. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/11. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/250. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 276. és 750. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
9 Békés, kistérségi járóbetegellátás - orvosi rehabilitáció célját szolgáló épület rekonstrukciója
360,0
/+360,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
360,0
/+360,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/1.
ban foglaltakkal.

(635. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc),

pontjá-

Indokolás a T/3860/635. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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102/12. Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/3860/391. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 285. és 755. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet
10. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
1 Oltóanyag beszerzés
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[4 500,0]

4 550,0

/+50,0 tám./

[4 500,0]

4 550,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/19.
pontjában foglaltakkal.

(885. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs),

Indokolás a T/3860/885. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/13. Dr. Puskás Tivadar, dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr.
Gógl Árpád, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper
András és dr. Nagy Kálmán képviselők - kapcsolódva a T/3860/482. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 385. és 741. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. Fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 266,7]

2 116,7

/-150,0 tám./

[ 513,9]

363,9

/-150,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
[1 966,7]

2 266,7 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/40. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 102/3.
(878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 102/8. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), 102/10. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím),
102/16. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/878. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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102/14. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti
Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a T/3860/485. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 489. és 761. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
Fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 266,7]

2 186,7

/-80,0 tám./

[ 513,9]

433,9

/-80,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
[1 966,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/21.
pontjában foglaltakkal.

2 266,7 tám.

(880. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc12.jcs),

Indokolás a T/3860/880. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/15. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti
Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a T/3860/484. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 221. és 767. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
Fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 266,7]

2 251,7

/-15,0 tám./

[ 513,9]

498,9

/-15,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
[1 966,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/25.
pontjában foglaltakkal.

2 266,7 tám.

(886. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alc18.jcs),

Indokolás a T/3860/886. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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102/16. Dr. Puskás Tivadar, dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr.
Gógl Árpád, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper
András és dr. Nagy Kálmán képviselők - kapcsolódva a T/3860/482. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 385. és 741. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. Fejezet 10. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
[4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok] [ 150,0]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 72,6]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 23,2]
[3 Dologi kiadások]
[ 54,2]

/-150,0 tám./
/-72,6 kiad./
/-23,2 kiad./
/-54,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/40. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 102/3.
(878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 102/8. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), 102/10. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím),
102/13. (878. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/878. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/17. Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/3860/397. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 277. és 733. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet
10. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[ 150,0]

130,0

/-20,0 tám./

[ 72,6]
[ 23,2]
[ 54,2]

63,0
20,1
46,9

/-9,6 kiad./
/-3,1 kiad./
/-7,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/4.
ban foglaltakkal.

(882. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc),

pontjá-

Indokolás a T/3860/882. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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102/18. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti
Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a T/3860/483. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 488. és 742. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
Fejezet 10. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[ 150,0]

50,0

/-100,0 tám./

[ 72,6]
[ 23,2]
[ 54,2]

23,1
9,0
17,9

/-49,5 kiad./
/-14,2 kiad./
/-36,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/41.
(884. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.7.cím), pontjaiban foglaltakkal.

(884. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc),

102/9.

Indokolás a T/3860/884. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/19. Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/3860/391. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 285. és 755. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet
10. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[ 150,0]

100,0

/-50,0 tám./

[ 72,6]
[ 23,2]
[ 54,2]

48,4
15,5
36,1

/-24,2 kiad./
/-7,7 kiad./
/-18,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/12.
pontjában foglaltakkal.

(885. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc1.jcs),

Indokolás a T/3860/885. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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102/20.

Bánki Erik képviselő - kapcsolódva a T/3860/397. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 277. és 733. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10.
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
5 Gyógyászati kezelések támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/2.
ban foglaltakkal.

1 000,0

/+1000,0 tám./

1 000,0

/+1000,0 kiad./

(837. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc),

pontjá-

Indokolás a T/3860/837. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Sportbizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/21. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti
Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a T/3860/485. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 489. és 761. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
Fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
12 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása
/+80,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 4,5]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 1,5]
3 Dologi kiadások
[ 74,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/14.
pontjában foglaltakkal.

[ 80,0]
24,5
8,5
127,0

160,0
/+20,0 kiad./
/+7,0 kiad./
/+53,0 kiad./

(880. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs),

Indokolás a T/3860/880. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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102/22. Borsos József képviselő - kapcsolódva a T/3860/265. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 630. és 852. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10.
cím kiegészítését javasolja a következő új 16. alcím új 5. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Alapítványok támogatása
5 Szent László Őssejt Alapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/7.
foglaltakkal.

5,0

/+5,0 tám./

5,0

/+5,0 kiad./

(898. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.3.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/898. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/23. Dr. Kökény Mihály képviselő - kapcsolódva a T/3860/131. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 463. és 735. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 20. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Társadalmi szervezetek támogatása
11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása
/+43,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 15,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/6.
foglaltakkal.

[ 15,0]
58,0

58,0
/+43,0 kiad./

(877. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.3.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/877. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság,
az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

102/24. Béki Gabriella és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők - kapcsolódva a
T/3860/484. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 221. és 767. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. Fejezet 10. cím 20. alcím 18. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
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10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Társadalmi szervezetek támogatása
18 Rákbetegek országos szervezeteinek támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 45,0]

61,5

/+16,5 tám./

[ 45,0]

61,5

/+16,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/5.
foglaltakkal.

(777. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.3.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/777. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/25. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti
Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a T/3860/484. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 221. és 767. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
Fejezet 10. cím 20. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Társadalmi szervezetek támogatása
18 Rákbetegek szervezeteinek támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 45,0]

60,0

/+15,0 tám./

[ 45,0]

60,0

/+15 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/15.
pontjában foglaltakkal.

(886. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs),

Indokolás a T/3860/886. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

103/1. Farkas Flórián és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/3860/56. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 107. és 850. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXVI. Fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása
[3 813,8]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 653,5]

3 413,8

/-400,0 tám./

253,5

/-400,0 kiad./
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Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása
[3 867,0]
3 Dologi kiadások
[ 661,8]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/3.
pontjában foglaltakkal.

3 813,8 tám.
653,5 kiad.

(791. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc9.jcs),

Indokolás a T/3860/791. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/414. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 343. és 837. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 2.
cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 256,9]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 217,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 390,6]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 293,7]
1 Személyi juttatások
[1 232,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 395,5]

1 226,9

/-30,0 tám./

1 197,4
380,6

/-20,0 kiad./
/-10,0 kiad./

1 256,9 tám.
1 217,4 kiad.
390,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslatot számszakilag pontosítottuk.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/11. (632. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj 4.jcs),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/632. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103/3.

Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/264. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 477. és 856. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 2. cím módosítását
javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 256,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 251,5]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:

1 199,9

/-57,0 tám./

1 194,5

/-57,0 kiad./
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3 Dologi kiadások

[1 293,7]
[1 267,3]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/9.
pontjában foglaltakkal.

1 256,9 tám.
1 251,5 kiad.

(665. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj6.jcs),

Indokolás a T/3860/665. 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.

103/4.

Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/280. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 111., 841. és 842. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 2. cím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 256,9]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 217,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 390,6]
3 Dologi kiadások
[1 251,5]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 293,7]
1 Személyi juttatások
[1 232,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 395,5]
3 Dologi kiadások
[1 267,3]

456,9

/-800,0 tám./

990,3
317,7
751,5

/-227,1 kiad./
/-72,9 kiad./
/-500,0 kiad./

1 256,9 tám.
1 217,4 kiad.
390,6 kiad.
1 251,5 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/1. (666. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 104/5. (666.
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 104/13. (666. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc5.jcs), 104/14. (666. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/666. 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.

103/5. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/279. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 777., 799. és 849. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 2. cím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 256,9]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 217,4]

1 008,4

/-248,5 tám./

990,3

/-227,1 kiad./

- 221 2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 390,6]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 293,7]
1 Személyi juttatások
[1 232,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 395,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/2.
pontjában foglaltakkal.

369,2

/-21,4 kiad./

1 256,9 tám.
1 217,4 kiad.
390,6 kiad.

(671. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc4.jcs),

Indokolás a T/3860/671. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103/6. Dr. Puskás Tivadar, Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők - kapcsolódva a
T/3860/414. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 343. és 837. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 2. cím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 256,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 251,5]

1 156,9

/-100,0 tám./

1 151,5

/-100,0 kiad./

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 293,7]
3 Dologi kiadások
[1 267,3]

1 256,9 tám.
1 251,5 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/10. (881. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj 4.jcs),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/881. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103/7. Tasó László és Borsos József képviselők - kapcsolódva a T/3860/264. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 477. és 856. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXVI. Fejezet 2. cím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 256,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 251,5]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 293,7]

1 199,9

/-57,0 tám./

1 194,5

/-57,0 kiad./

1 256,9 tám.
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[1 267,3]

1 251,5 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/11. (897. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj6.jcs),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/897. 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.

104/1.

Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/280. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 111., 841. és 842. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[4 013,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 281,2]
3 Dologi kiadások
[ 802,4]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség [3 720,3]
1 Személyi juttatások
[4 063,9]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 297,4]
3 Dologi kiadások
[ 812,6]

2 832,1

/-804,5 tám./

3 543,1
1 131,2
617,9

/-470,0 kiad./
/-150,0 kiad./
/-184,5 kiad./

3 636,6 tám.
4 013,1 kiad.
1 281,2 kiad.
802,4 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/4. (666. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 104/5. (666.
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 104/13. (666. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc5.jcs), 104/14. (666. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/666. 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.

104/2. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/261. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 143., 219. és 848. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 802,4]

3 581,6

/-55,0 tám./

747,4

/-55,0 kiad./
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Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség [3 720,3]
3 Dologi kiadások
[ 812,6]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/1.
pontjában foglaltakkal.

3 636,6 tám.
802,4 kiad.

(670. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc3.jcs),

Indokolás a T/3860/670. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104/3. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/273. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség[3 636,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 802,4]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség [3 720,3]
3 Dologi kiadások
[ 812,6]

3 436,6

/-200,0 tám./

602,4

/-200,0 kiad./

3 636,6 tám.
802,4 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/12. (831. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj 4.jcs),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/831. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104/4. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/267. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 293. és 855. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 7. cím módosítását
javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
7 Egyenlő Bánásmód Hatóság
[ 184,8]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 99,7]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 30,5]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
7 Egyenlő Bánásmód Hatóság
[ 187,2]
1 Személyi juttatások
[ 101,0]

171,8

/-13,0 tám./

91,7
25,5

/-8,0 kiad./
/-5,0 kiad./

184,8 tám.
99,7 kiad.
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[ 30,9]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/6.
pontjában foglaltakkal.

30,5 kiad.

(663. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs),

Indokolás a T/3860/663. 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.

104/5.

Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/280. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 111., 841. és 842. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 14. cím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet[1 789,6]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 680,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 533,2]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet [1 823,8]
1 Személyi juttatások
[1 701,7]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 540,0]

1 189,6

/-600,0 tám./

1 224,9
388,7

/-455,5 kiad./
/-144,5 kiad./

1 789,6 tám.
1 680,4 kiad.
533,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/4. (666. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 104/1. (666.
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 104/13. (666. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc5.jcs), 104/14. (666. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/666. 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.

104/6. Winkfein Csaba képviselő - kapcsolódva a T/3860/606. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 254/10., 830/1., 832/1., 832/2. és 846/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 40. alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok
/+45,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 260,0]
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok

[1 039,0]1
305,0
[1 000,0]

084,0
/+45,0 kiad./
1 039,0 tám.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/8. (759. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc4.jcs4.jc),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/759. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

104/7. Török Zsolt és Winkfein Csaba képviselők - kapcsolódva a T/3860/606. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/10., 830/1., 832/1., 832/2. és 846/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 41. alcím 3. jogcím-csoport 1.
jogcím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok, rendezvények, fesztiválok támogatása, multifunkciós
közösségi terek létrehozása, fejlesztése, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, határon túli ifjúsági kapcsolatok fejlesztése
[ 270,0]
295,0
/+25,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 270,0]
295,0
/+25,0 kiad./
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok, rendezvények, fesztiválok támogatása, multifunkciós közösségi
terek létrehozása, fejlesztése, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, határon túli ifjúsági kapcsolatok fejlesztése
[ 245,0]
270,0 tám.
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 245,0]
270,0 kiad.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/9. (779. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc4.jcs4.jc),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/779. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

104/8. Winkfein Csaba képviselő - kapcsolódva a T/3860/606. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 254/10., 830/1., 832/1., 832/2. és 846/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 41. alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
4 Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok
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[ 295,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 290,5]

250,0

/-45,0 tám./

245,5

/-45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/6. (759. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/759. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság,
az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

104/9. Török Zsolt és Winkfein Csaba képviselők - kapcsolódva a T/3860/606. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/10., 830/1., 832/1., 832/2. és 846/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 41. alcím 4. jogcím-csoport 4.
jogcím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
4 Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok
4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
[ 295,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 290,5]

270,0

/-25,0 tám./

265,5

/-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/7. (779. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs1.jc),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/779. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság,
az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

104/10. Dr. Puskás Tivadar, Bebes István és V. Németh Zsolt képviselők - kapcsolódva a
T/3860/414. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 343. és 837. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 44. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
44 Szociális szolgáltatások
4 Pinkamindszenti Szociális Otthon létrehozása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./
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foglaltakkal.

(881. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/881. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104/11. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/3860/414. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 343. és 837. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet
16. cím 44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
44 Szociális szolgáltatások
4 Bélmegyer napköziotthon konyhájának kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/2.
foglaltakkal.

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

(632. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/632. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104/12. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/3860/273. számú módosító javaslathoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
44 Szociális szolgáltatások
4 Szamosszegen 48 férőhelyes bentlakásos idősek otthona építése
/+200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/3.
foglaltakkal.

200,0
200,0

/+200,0 kiad./

(831. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/831. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
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104/13. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/280. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 111., 841. és 842. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 46.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
46 Egyes pénzbeli támogatások
5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
[1 982,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 980,5]

3 002,0

/+1019,5 tám./

3 000,0

/+1019,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/4. (666. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 104/1. (666.
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 104/5. (666. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 104/14. (666. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc6.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/666. 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.

104/14. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/280. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 111., 841. és 842. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 46.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
46 Egyes pénzbeli támogatások
6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása[1 815,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 790,0]

3 000,0

/+1185,0 tám./

2 975,0

/+1185,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/4. (666. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 104/1. (666.
sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 104/5. (666. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 104/13. (666. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc5.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/666. 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.

105/1. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/261. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
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alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása
[ 45,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 13,6]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/2.
foglaltakkal.

100,0

/+55,0 tám./

68,6

/+55,0 kiad./

(670. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/670. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105/2. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/279. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 777., 799. és 849. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 51.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
4 Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása[ 751,5]1
000,0
/+248,5 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 751,5]
1 000,0
/+248,5 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/5.
foglaltakkal.

(671. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/671. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105/3. Farkas Flórián és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/3860/56. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 107. és 850. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 51. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
9 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása
[ 150,0]

550,0

/+400,0 tám./
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5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 90,0]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/1.
foglaltakkal.

490,0

/+400,0 kiad./

(791. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/791. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105/4.

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és Béki Gabriella képviselők - kapcsolódva a
T/3860/570. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 326/3., 852/1., 853/1.,
854/1., 855/1., 855/2. és 856/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím
53. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
53 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése
3 Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása [ 140,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 140,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/3.
pontjában foglaltakkal.

90,0

/-50,0 tám./

90,0

/-50,0 kiad./

(776. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs),

Indokolás a T/3860/776. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

106/1. Dr. Gegesy Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/66. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 630. és 852. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 54. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
54 Alapítványok támogatása
10 Szent László Őssejt Alapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

3,0

/+3,0 tám./

3,0

/+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/4. (702. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím92.alc), pontjában foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

106/2. Borsos József képviselő - kapcsolódva a T/3860/265. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 630. és 852. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet
16. cím 54. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
54 Alapítványok támogatása
10 Szent László Őssejt Alapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

5,0

/+5,0 tám./

5,0

/+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/3. (771. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím59.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/771. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

106/3. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és Béki Gabriella képviselők - kapcsolódva a
T/3860/570. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 326/3., 852/1., 853/1.,
854/1., 855/1., 855/2. és 856/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím
55. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása[
88,0]
138,0
/+50,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
50,0
/+50,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/4.
pontjában foglaltakkal.

(776. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc3.jcs),

Indokolás a T/3860/776. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság,
az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért
egyet.

106/4.

Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/268. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 776. és 853. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím
2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása
/+23,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 177,0]

[ 177,0]
200,0

200,0
/+23,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/2. (669. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím59.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/669. 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.

106/5. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/266. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 490. és 854. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím
3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása[ 160,0]
/+40,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 160,0]
200,0

200,0
/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/1. (667. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím59.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/667. 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.
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106/6.

Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/267. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 293. és 855. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím
4. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása
/+13,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 207,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/4.
foglaltakkal.

[ 207,0]
220,0

220,0
/+13,0 kiad./

(663. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.7.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/663. 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.

106/7. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és Béki Gabriella képviselők - kapcsolódva a
T/3860/54. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 104. és 106. pontjai) a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím 5. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása[ 61,0]
/-30,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 61,0]
31,0

31,0
/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/12. (778. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj16.jcs),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/778. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

106/8. Borsos József képviselő - kapcsolódva a T/3860/54. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 104. és 106. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet
16. cím 55. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása[ 61,0]
/-30,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 61,0]
31,0

31,0
/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/13. (904. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj16.jcs),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/904. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Egészségügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság ülésén nem
ért egyet.

106/9. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/264. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 477. és 856. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím
kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
6 Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége támogatása
/+57,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/3.
foglaltakkal.

57,0
57,0

/+57,0 kiad./

(665. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/665. 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.

106/10. Dr. Gegesy Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/67. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 477. és 856. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
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/+30,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

30,0
30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/5. (703. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím92.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/703. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

106/11. Tasó László és Borsos József képviselők - kapcsolódva a T/3860/264. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 477. és 856. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcímcsoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
6 Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége támogatása
/+57,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/7.
foglaltakkal.

57,0
57,0

/+57,0 kiad./

(897. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím),

pontjában

Indokolás a T/3860/897. 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.

106/12.

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és Béki Gabriella képviselők - kapcsolódva a
T/3860/54. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 104. és 106. pontjai) a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 55. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
16 Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./
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pontjában foglaltakkal.

(778. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs),

Indokolás a T/3860/778. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság,
az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért
egyet.

106/13.

Borsos József képviselő - kapcsolódva a T/3860/54. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 104. és 106. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet
16. cím 55. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
16 Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

30,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/8.
pontjában foglaltakkal.

/+30,0 tám./
30,0

/+30,0 kiad./

(904. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs),

Indokolás a T/3860/904. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Egészségügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság ülésén nem
ért egyet.

107/1. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/266. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 490. és 854. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 59. alcím
módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
59 Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak [ 45,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 34,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 11,0]

5,0

/-40,0 tám./

4,0
1,0

/-30,0 kiad./
/-10,0 kiad./
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(667. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs),

Indokolás a T/3860/667. 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.

107/2. Hirt Ferenc, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós és dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselők - kapcsolódva a T/3860/268. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz.
ajánlás 776. és 853. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 59. alcím
módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
59 Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak [ 45,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 34,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 11,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/4.
pontjában foglaltakkal.

22,0

/-23,0 tám./

14,0
8,0

/-20,0 kiad./
/-3,0 kiad./

(669. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs),

Indokolás a T/3860/669. 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.

107/3. Borsos József képviselő - kapcsolódva a T/3860/265. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 630. és 852. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 34,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 11,0]

40,0

/-5,0 tám./

30,0
10,0

/-4,0 kiad./
/-1,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot számszakilag pontosítottuk.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/2. (771. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím54.alcúj 10. jcs),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/771. számon.
A módosító javaslatot:
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- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107/4. Dr. Gegesy Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/66. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 630. és 852. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 92. alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
92 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
[81 123,3]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [81 123,3]

81 120,3

/-3,0 tám./

81 120,3

/-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/1. (702. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím54.alcúj 10. jcs),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/702. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107/5. Dr. Gegesy Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/67. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 477. és 856. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 92. alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
92 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
[81 123,3]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [81 123,3]

81 093,3

/-30,0 tám./

81 093,3

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/10. (703. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alcúj6.jcs),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/703. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 239 -

107/6.

Karsai Péter képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 92. alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
92 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
[81 123,3]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [81 123,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/7.
pontjában foglaltakkal.

83 123,3

/+2000,0 tám./

83 123,3

/+2000,0 kiad./

(756. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím99.alc2.jcs),

Indokolás a T/3860/756. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107/7.

Karsai Péter képviselő - kapcsolódva a T/3860/281. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 169., 323., 352., 415., 479., 602., 695., 784. és 857. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXVI. Fejezet 16. cím 99. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
99 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[2 286,0]
[2 286,0]
286,0
2 286,0 tám.

2 286,0 tám.
2 286,0 tám.
286,0
/-2000,0 kiad./
/-2000,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/6. (756. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím92.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/756. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet

107/8. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/3860/361. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 709. és 862. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. Fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
3 MTA Könyvtára
1 Működési költségvetés

[ 422,1]

472,1

/+50,0 tám./
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[ 111,9]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/12.
pontjában foglaltakkal.

161,9

/+50,0 kiad./

(855. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13.cím7.alc),

Indokolás a T/3860/855. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107/9. Dr. Szabó Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/3860/316. számú módosító javaslathoz (T/3860/626. sz. ajánlás 91. és 97. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. Fejezet 13. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Elektronikus információszolgáltatás (EIS)
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/11.
pontjában foglaltakkal.

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

(763. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13.cím7.alc),

Indokolás a T/3860/763. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107/10.

Dr. Géczi József Alajos és Mécs Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/361.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 709. és 862. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. Fejezet 13. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
8 Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása 21,9 tám.
Indokolás a T/3860/627. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság
ülésén egyetért, az Oktatási bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.
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107/11. Dr. Szabó Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/3860/316. számú módosító javaslathoz (T/3860/626. sz. ajánlás 91. és 97. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. Fejezet 13. cím 7. alcím módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 285,4 tám.
7 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő forrása[2
2 185,4
/-100,0 kiad./
[2 285,4]
2 185,4
/-100,0 tám./

285,4]

Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/9.
pontjában foglaltakkal.

(763. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.13.cím2.alcúj5.jcs),

Indokolás a T/3860/763. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107/12. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/3860/361. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 709. és 862. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. Fejezet 13. cím 7. alcím módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 285,4 tám.
7 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő forrása[2
285,4]
/-50,0 kiad./
2 235,4
[2 285,4]
2 235,4
/-50,0 tám./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/8. (855. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.3.cím), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/855. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet

107/13. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3.,
178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2.,
398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1.,
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820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2., 824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2.,
1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. Fejezet 1.
cím 1. alcím módosítását javasolják:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
1 Vállalkozások költségvetési befizetései
1 Társasági adó
[545 626,6]

530 626,6

/-15000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/14. (729. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3.cím1.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/729. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

107/14. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3.,
178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2.,
398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1.,
571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2., 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4.,
820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2., 824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2.,
1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. Fejezet 3.
cím 1. alcím módosítását javasolják:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
3 Lakosság költségvetési befizetései
1 Személyi jövedelemadó
[1923 276,8]

1938 276,8

/+15000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/13. (729. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/729. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

107/15. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/611. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. Fejezet 1. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását
javasolják:
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
2 Hasznosítási bevételek
4 Koncessziós díjak
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20 762,4

Indokolás a T/3860/736. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
107/16. Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/3860/537. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11.,
35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1., 67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1.,
874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1., 887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1.,
896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1., 909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1.,
936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1., 1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1.,
1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1., 1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1.,
1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1., 1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet
1. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:
/1. Települési önkormányzatok feladatai
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 430] 1 517 forint/fő,
de településenként legalább 1 500 000 forint, azonban ahol a lakosságszám nem éri el a[z 500] 750 főt,
ott községenként legalább [3 000 000] 2 000 000 forint.”
Indokolás a T/3860/800. 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.

107/17. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872.,
873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890.,
891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909.,
910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965.,
967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000.,
1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034.,
1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055.,
1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet
2. pont b) pont módosítását javasolják:
„b) Építésügyi igazgatási feladatok
ba) [Alap-hozzájárulás]Térségi normatív hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 50 forint/fő
A hozzájárulás – lakosságszám szerint – a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. rendelet[ben kiemelt] 1. számú mellékletben felsorolt építésügyi [hatósági feladatok ellátására kijelölt körzetközpont és nem körzetközpont önkormányzatokat] hatóságokat illeti meg.
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 600]7 700 forint/döntés
A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az építésügyi hatóságok működési kiadásaihoz az építésügyi
hatósági ügyeiben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény szerinti döntéseinek az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által
rendelkezésre bocsátott [2006. október 1-je és 2007. szeptember 30-a]2006. január 1-je és 2006. december 31-e közötti száma szerint illeti meg.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19/2., 21/19., 22/2. 125/4. 129/15. pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/781. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

107/18. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/3860/537. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11., 35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1.,
67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1., 874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1.,
887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1., 896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1.,
909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1., 936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1.,
1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1., 1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1.,
1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1., 1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1.,
1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) alpont módosítását javasolja:
„b) Ösztönző hozzájárulás
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:
ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt,
FAJLAGOS ÖSSZEG: [294 000] 300 000 forint/körjegyzőség/hónap,
bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosságszáma nem éri el az 1 000 főt,
FAJLAGOS ÖSSZEG: [250 000] 255 000 forint/körjegyzőség/hónap,
bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes
lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az öt vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes lakosságszám nem éri el az 1 000 főt,
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000] 505 000 forint/körjegyzőség/hónap,
bd) a [nagyközségi, ]városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsolódó
második és minden további, de legfeljebb nyolc község után,
FAJLAGOS ÖSSZEG: [162 000] 140 000 forint/körjegyzőség/hónap.
Az ösztönző hozzájárulás egy jogcímen vehető igénybe.”
Indokolás a T/3860/796. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
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107/19. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont
igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„9. Pénzbeli szociális juttatások
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 000 - 20 000 forint/fő
A hozzájárulás a Szoctv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez, valamint a közfoglalkoztatás szervezésének igazgatási feladataihoz kapcsolódik.
A hozzájárulás tartalmazza a rendszeres szociális segélynek, az időskorúak járadékának, a Szoctv. 41.
§-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak, az adósságcsökkentési támogatásnak, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásnak és a Szoctv. 38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a Szoctv. 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 10 %-át, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv. 43/B. §ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szoctv. 38. §-ának (9)
bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a Szoctv. 50. §-ának (3) bekezdésében szabályozott közgyógyellátás után fizetendő
térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésének vagy elengedésének forrását.
Ez az előirányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához. Az önkormányzatok a saját rendeletükben meghatározott módon kamatmentes kölcsönt, illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához, lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy
más, a lakhatással kapcsolatos költségeik viseléséhez.
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján a települések szociális
jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.
A mutatószám kialakításában
– 10 %-os súllyal a [rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben] Gyvt. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban, valamint a 20/B. §-ának (4) bekezdése szerinti pótlékban részesülők
2006. november havi és 2007. július havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
– 20 %-os súllyal a 60 éves és idősebb korcsoportba tartozók számának,
– 30 %-os súllyal a rendszeres szociális segélyben részesülőknek a települési önkormányzatok visszaigénylése alapján nyilvántartott számának 2007. március, június és szeptember havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
– 20 %-os súllyal a lakásfenntartási támogatásban részesülőknek a 2007. március, június és szeptember havi együttes létszámadatokból számított átlaga,
– 20 %-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a
2006. évi adóbevallások összesítése alapján számított
lakosságszámon belüli részaránya szerepel.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
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sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

107/20. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877.,
878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895.,
896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921.,
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976.,
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009.,
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038.,
1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059.,
1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont módosítását javasolja:
„10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok
a) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 135 forint/fő
A hozzájárulás lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához.
b) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [92 928 022] 120 000 000 forint/megye, főváros,
[375] 450 forint/fő
A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a megyei/fővárosi önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a
nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/1. (765. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 25/11. (765.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/765. számon.
A módosító javaslatot:
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107/21. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont
c) pont ca) alpont módosítását javasolják:
/c) Szociális étkeztetés
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik./
„ca) FAJLAGOS ÖSSZEG: 82 000 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon szociális étkeztetésben részesülők után illeti meg,
akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban részesült. A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon szociális étkeztetésben részesülők után is megilleti, akik ellátását 2007. év
folyamán megkezdte, de akik után nem részesült normatív
hozzájárulásban.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/22. (753-1.
107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
sz. jav. - 3.mell.11.c)igény),

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

107/22. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont
c) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
/c) Szociális étkeztetés
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foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik./
„A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti
meg.
A hozzájárulás nem vehető igénybe a közoktatási [intézményben] feladatellátás keretében a 17.1.
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen étkeztetésben részesülők után.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az
étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója nyilvántartása alapján naponta
összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav.
- 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)),

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

107/23. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/3860/537. számú

módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11., 35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1.,
67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1., 874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1.,
887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1., 896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1.,
909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1., 936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1.,
1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1., 1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1.,
1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1., 1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1.,
1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) pont módosítását javasolja:
„d) Házi segítségnyújtás
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63. §a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.
da) FAJLAGOS ÖSSZEG: [190 000] 170 000 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon házi segítségnyújtásban részesülők után illeti meg,
akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban részesült.
db) FAJLAGOS ÖSSZEG: [275 000] 250 000 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007.
december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek családjában a Szoctv. 119/C.
§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg.
dc) FAJLAGOS ÖSSZEG: [173 700] 150 000 forint/fő
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december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek családjában a Szoctv. 119/C.
§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja.
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma
szerint illeti meg.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a
házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma
osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/3. (801. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 25/2.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 114/2. (801. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.igény), pontjaiban foglaltakkal.

(801.

Indokolás a T/3860/801. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági
bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107/24. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont
d) pont da) alpont módosítását javasolják:
„da) FAJLAGOS ÖSSZEG: 190 000 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon házi segítségnyújtásban részesülők után illeti meg,
akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban részesült. A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon házi segítségnyújtásban részesülők után is megilleti, akik ellátását 2007.
év folyamán megkezdte, de akik után nem részesült normatív hozzájárulásban.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 108/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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107/25. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/3860/286. számú módosító javaslathoz (T/3860/626. sz. ajánlás 108. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont e) pont módosítását javasolja:
„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 40 000 forint/fő
ea) A hozzájárulást igényelheti az e hozzájárulásban [2006-ban]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 segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek otthonába. E feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat,
amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményének keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e hozzájárulásban [2006.] 2007. évben
is részesült.
...”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/4. (838. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 25/12. (838.
pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím),

Indokolás a T/3860/838. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont
e) pont ea) alpont módosítását javasolják:
„„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő
ea) A hozzájárulást igényelheti az e hozzájárulásban 2006[-ben]. december hónapban részesült, 10
000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre szociálisan rászorult időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek otthonába. E feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményének keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e
hozzájárulásban 2006. [évben] december hónapban is részesült.”
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107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/3. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)),

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

108/2. Szalay Ferenc 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 11. pont e) pont ea) alpont módosítását javasolja:
„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 segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek otthonába. E feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat,
amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményének keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e hozzájárulásban [2006.]2007. évben
is részesült.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/2. (905. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 25/19. (905.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/905. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108/3. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
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904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont
g) pont ga) alpont módosítását javasolják:
/g) Támogató szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 8 000 000 forint/szolgálat/
„ga) A hozzájárulást igényelheti az e normatív hozzájárulásban 2007[-ben] . december hónapban részesült települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65/C. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt
szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot, valamint az a megyei önkormányzat,
amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett fogyatékosokat ellátó intézményének keretében tart fenn támogató szolgálatot és 2007. [évben] december hónapban is részesült e hozzájárulásban.
Megilleti a hozzájárulás a települési/megyei önkormányzatot akkor is, ha 2007. év folyamán rendelkezett jogerős működési engedéllyel, de nem részesült normatív hozzájárulásban.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
"
108/4. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
"
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont
h) pont ha) alpont módosítását javasolják:
„ha) A hozzájárulást igényelheti az [a] e normatív hozzájárulásban 2007[-ben]. december hónapban
részesült, 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65/A. §-a és a
külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja a közösségi ellátásokat, továbbá
az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett pszichiátriai-,
szenvedélybetegeket ellátó intézményének keretében nyújt közösségi ellátást.”
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sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

108/5. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont
i) pont ia) alpont módosítását javasolják:
„ia) A hozzájárulást igényelheti az e normatív hozzájárulásban 2007[-ben]. december hónapban részesült, 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
működteti.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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108/6. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont
j) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján
és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti
meg.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a
nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma
– a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével –
osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők[ és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók].”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)),

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

108/7. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont
k) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján
és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és szenvedélybetegek,
hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a
nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma
– a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével –
osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők[ és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt igénybevevőket].
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működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

108/8. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont
l) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott
módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményével.
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a
nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma
– a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével –
osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők[ és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók].”

- 256 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

108/9. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878.,
879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896.,
897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924.,
927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977.,
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019.,
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039.,
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060.,
1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) alpont módosítását
javasolja:
„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezésa) Fokozott ápolást, gondozást
igénylő ellátás
aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [950 000] 1 400 000 forint/fő
A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata által fenntartott,
különleges, illetve speciális ellátást nyújtó, a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményekben
ellátott, gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen elhelyezett
0-17 éves gyermekek után vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye
és a gyámhatóság határozata alapján a Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges,
illetve b) pontja szerinti speciális ellátásban részesülnek.
A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek
esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges.
ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [800 000] 950 000 forint/fő
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápológondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel – ide értve a
Szoctv. 112. §-ának (8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is – tartják fenn.
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában
rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek, és 2007-ben normatív hozzájárulásban részesültek.

- 257 A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehető.
ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [800 000] 820 000 forint/fő
A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott
módon az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet demencia kórkép súlyos fokozatát
igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását biztosítják.
Az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet demencia kórkép
súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek után is.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma osztva
366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített
éves gondozási napok száma osztva 366-tal.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/5. (764. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 25/10. (764.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 108/12. (764. sz. jav. - 3.mell.12.b)), 108/13. (764. sz. jav. - 3.mell.12.c)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/764. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108/10. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont
a) alpont ab) alpont módosítását javasolják:
„ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 800 000 forint/fő
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápológondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel – ide értve a
Szoctv. 112. §-ának (8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is – tartják fenn.
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában
rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek[, és 2007-ben normatív hozzájárulásban részesültek].
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehető.”

- 258 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

108/11. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont
a) alpont ac) alpont módosítását javasolják:
„ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 800 000 forint/fő
A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott
módon az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását biztosítják.
Az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórkép súlyos fokozatát
igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek után is.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav.
- 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

- 259 Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

108/12. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877.,
878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895.,
896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921.,
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976.,
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009.,
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038.,
1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059.,
1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) alpont módosítását javasolja:
„b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
ba) Otthont nyújtó ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [820 000] 1 200 000 forint/fő
A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú
város önkormányzata veheti igénybe azok után a – gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 0-17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben vagy hagyományos nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre, és nem minősítették őket különleges vagy speciális szükségletűnek.
bb) Utógondozói ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [680 000] 750 000 forint/fő
Ez a hozzájárulás vehető igénybe az önkormányzat által – gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt.
53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú fiatal felnőtt után.
bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben
bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott
módon időskorúak ápoló-gondozó otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak fenn.
bcaa) FAJLAGOS ÖSSZEG: [700 000] 770 000 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban részesült.
bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG: 785 000 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási
szükséglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív
hozzájárulásban nem részesült, és akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy
főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg.
bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG: [700 000] 770 000 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási
szükséglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív
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főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja.
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [700 000] 770 000 forint/fő
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott
módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli
megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek,
családok átmeneti otthona, helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza.
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12.
ab) pont jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot.
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási
napjainak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/5. (764. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 25/10. (764.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 108/9. (764. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 108/13. (764. sz. jav. - 3.mell.12.c)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/764. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108/13. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877.,
878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895.,
896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921.,
924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976.,
977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009.,
1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038.,
1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059.,
1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) alpont módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás/
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/5. (764. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 25/10. (764.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), 108/9. (764. sz. jav. - 3.mell.12.a)), 108/12. (764. sz. jav. - 3.mell.12.b)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/764. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108/14. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont
c) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a Szoctv. 117/B. §-a alapján
emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott – a 12. ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem
minősülő – ellátottak után illeti meg [azt ]az önkormányzatot[, amely a hozzájárulásban 2007. évben részesült].
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik. Amenynyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves
összegének átlaga
ca) 520 000 és 600 000 forint között van, akkor 560 000 forint alap-hozzájárulás illeti meg a fenntartót,
cb) nem éri el az 520 000 forintot, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi csökkenése után az alaphozzájárulás 800 forinttal nő, de legfeljebb 700 000 forint,
cc) ha 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi emelkedése után az alaphozzájárulás 700 forinttal csökken.
Azon intézmények esetében, amelyek 2007. október 31-én működési engedéllyel rendelkeznek, a
2007. október 31-én hatályos éves személyi térítési díj alapján kell a hozzájárulás összegét megállapítani. Azon intézmények esetében, amelyek 2007. november 1-je és 2007. december 31-e között szerzik meg a működési engedélyt, a működés megkezdésének hónapja utolsó napjáig felvett létszámra
számított éves szintű személyi térítési díjak alapján kell a hozzájárulás összegét megállapítani.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási
napjainak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal.”
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sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

108/15. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont
b) pont módosítását javasolják:
„b) Bázis-szállás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/férőhely/nap
A hozzájárulást a Szoctv.-ben meghatározott szolgáltatás után igényelheti a külön jogszabályban meghatározott szakmai feltételek szerint létrehozott bázis-szállást időszakosan működtető önkormányzat.
A hozzájárulás a 30 ezernél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatot a működtetett és külön
jogszabályban meghatározott módon dokumentáltan [igénybevett] igénybe vett bázis-szállás férőhelyek alapján illeti meg.
A normatív hozzájárulás igénylése utólagosan, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás keretében történik.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

108/16. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/3860/362. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 14., 38., 85., 121., 173., 181., 238., 325., 330., 341., 354., 361., 379.,
420., 470., 484., 566., 604., 697., 732., 791., 801., 807., 827., 912., 917., 920., 923., 926., 929., 932.,
935., 938., 941., 945., 947., 954., 958., 962., 964. és 973. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont módosítását javasolja:
„15. Közoktatási alap-hozzájárulás
(az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú művészetoktatáshoz, [kollégiumi neveléshez, ]általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos oktatáshoz)
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 550 000 forint/teljesítmény-mutató/év
a 2008/2009. nevelési évre, tanévre
- 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán oktatásban, továbbá a szakképzés keretében elméleti képzésben, az alapfokú művészetoktatásban, a napközi, vagy tanulószobai foglalkoztatásban,
iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vevő[, valamint a kollégiumban, externátusban elhelyezett] gyermekek, tanulók után jár a 2008/2009. nevelési évre, tanévre a következő feltételek szerint:
...
f) [A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, – a Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9)
bekezdése alapján szervezett – iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, továbbá az Arany János középiskolai,
vagy szakiskolai és középiskolai programban résztvevőket is. Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú
intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség
szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy
a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b)
pontjában meghatározott – közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után.
g)] Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, akik számára a Közokt.
tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelően szervezett egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést biztosítanak.
Az a)-d) pont alatti hozzájárulás egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen vehető igénybe. Az a)-d)
pontokhoz kapcsolódó hozzájárulás mellett az e)-[g)]f) pontok szerinti hozzájárulások az ott meghatározott feltételekkel járnak.
Az a)-[g)]f) pont alatt figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv.-ben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-mutatóhoz kapcsolódik a
hozzájárulás. A teljesítmény-mutató számítási eljárása a következő:
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az 1-2., az 5-6., a 9-10. évfolyamok és az első-második szakképzési évfolyam, az alapfokú művészetoktatási intézmény előképző, alapképző és továbbképző évfolyamok, [a kollégiumi csoportok, ]napközi, tanulószobai, iskolaotthonos oktatásban részt vevő csoportok esetében
Tm1 = (T / O1) x Teh
a 3-4., a 7-8., a 11-13. évfolyamok és a harmadik, illetve további szakképzési évfolyamok esetében
Tm2 = (T / O2) x Teh
Ahol:
Tm1, Tm2 = adott évfolyam-csoportra, kollégiumi csoportra számított teljesítmény-mutató egy tizedesre kerekítve,
T = adott évfolyam-csoport, kollégiumi csoport összes gyermek/tanulólétszáma egész főre kerekítve,
O1 = az 1-2. óvodai nevelési év, továbbá az 1-2., az 5-6., a 9-10. évfolyamok és az első-második
szakképzési évfolyam esetében az évfolyam-csoportra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám, az
alapfokú művészeti képzés zeneművészeti ágára és egyéb művészeti ágára, [a kollégiumi csoportokra, ]valamint az általános iskolai napközi/tanulószobai, illetve az 1-2. évfolyamon az iskolaotthonos
foglalkoztatásra évfolyam-csoportonként meghatározott csoport átlaglétszám,
O2 = a 3. óvodai nevelési év, továbbá a 3-4., a 7-8., a 11-13. évfolyamok és a harmadik, illetve további szakképzési évfolyamok esetében az évfolyam-csoportra, valamint az általános iskola 3-4. évfolyamán az iskolaotthonos foglalkoztatásra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám,
Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz
- a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai nevelési, illetve heti tanulói foglalkoztatási időkeretre, továbbá az alapfokú művészetoktatás, [a kollégiumi csoport-foglalkozások, ]a
napközis/tanulószobai, vagy iskolaotthonos foglalkoztatás szervezési időkereteire épülő, elismert időkeret (tanórában), és
- a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám hányadosa
- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval.
A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható a Közokt tv. 3. számú melléklete
II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglalt, a csoportok szervezéséhez előírt
létszám-számítás.
A teljesítmény-mutató számításánál figyelembe vehető paramétereket a Kiegészítő szabályok 10. f)
pontja tartalmazza.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109/4. (803. sz. jav. - 3.mell.új15/A.), 114/9. (803. sz. jav. 114/16. (803. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.), pontjaiban foglaltakkal.

3.mell.17.3.igény),

Indokolás a T/3860/803. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108/17. 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 15. pont módosítását javasolja:

- 265 „15. Közoktatási alap-hozzájárulás
15.1. Alap-hozzájárulás [(]az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú művészetoktatáshoz[, kollégiumi neveléshez], általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos oktatáshoz[)]
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 550 000 forint/teljesítmény-mutató/év
a 2008/2009. nevelési évre, tanévre
- 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán oktatásban, továbbá a szakképzés keretében elméleti képzésben, az alapfokú művészetoktatásban, a napközi, vagy tanulószobai foglalkoztatásban,
iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vevő[, valamint a kollégiumban, externátusban elhelyezett] gyermekek, tanulók után jár a 2008/2009. nevelési évre, tanévre a következő feltételek szerint:
...
f) [A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, – a Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9)
bekezdése alapján szervezett – iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, továbbá az Arany János középiskolai,
vagy szakiskolai és középiskolai programban résztvevőket is. Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú
intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség
szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy
a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b)
pontjában meghatározott – közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után.
g)] Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, akik számára a Közokt.
tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelően szervezett egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést biztosítanak.
Az a)-d) pont alatti hozzájárulás egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen vehető igénybe. Az a)-d)
pontokhoz kapcsolódó hozzájárulás mellett az e)-[g)]f) pontok szerinti hozzájárulások az ott meghatározott feltételekkel járnak.
Az a)-[g)]f) pont alatt figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv.-ben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-mutatóhoz kapcsolódik a
hozzájárulás. A teljesítmény-mutató számítási eljárása a következő:
az 1-2., az 5-6., a 9-10. évfolyamok és az első-második szakképzési évfolyam, az alapfokú művészetoktatási intézmény előképző, alapképző és továbbképző évfolyamok, [a kollégiumi csoportok, ]napközi, tanulószobai, iskolaotthonos oktatásban részt vevő csoportok esetében
Tm1 = (T / O1) x Teh
a 3-4., a 7-8., a 11-13. évfolyamok és a harmadik, illetve további szakképzési évfolyamok esetében
Tm2 = (T / O2) x Teh
Ahol:
Tm1, Tm2 = adott évfolyam-csoportra, kollégiumi csoportra számított teljesítmény-mutató egy tizedesre kerekítve,
T = adott évfolyam-csoport, kollégiumi csoport összes gyermek/tanulólétszáma egész főre kerekítve,
O1 = az 1-2. óvodai nevelési év, továbbá az 1-2., az 5-6., a 9-10. évfolyamok és az első-második
szakképzési évfolyam esetében az évfolyam-csoportra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám, az
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valamint az általános iskolai napközi/tanulószobai, illetve az 1-2. évfolyamon az iskolaotthonos foglalkoztatásra évfolyam-csoportonként meghatározott csoport átlaglétszám,
O2 = a 3. óvodai nevelési év, továbbá a 3-4., a 7-8., a 11-13. évfolyamok és a harmadik, illetve további szakképzési évfolyamok esetében az évfolyam-csoportra, valamint az általános iskola 3-4. évfolyamán az iskolaotthonos foglalkoztatásra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám,
Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz
- a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai nevelési, illetve heti tanulói foglalkoztatási időkeretre, továbbá az alapfokú művészetoktatás, [a kollégiumi csoport-foglalkozások, ]a
napközis/tanulószobai, vagy iskolaotthonos foglalkoztatás szervezési időkereteire épülő, elismert időkeret (tanórában), és
- a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám hányadosa
- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval.
A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható a Közokt tv. 3. számú melléklete
II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglalt, a csoportok szervezéséhez előírt
létszám-számítás.
A teljesítmény-mutató számításánál figyelembe vehető paramétereket a Kiegészítő szabályok 10. f)
pontja tartalmazza.
15.2. Kollégiumi, externátusi nevelés
FAJLAGOSÖSSZEG: 133 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
— 2008 . költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
— 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott kollégiumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a 2008/2009. tanévre a következő feltételek szerint:
A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, — a Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján szervezett — iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, továbbá az Arany János középiskolai, vagy szakiskolai
és középiskolai programban résztvevőket is. Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és
az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain — szükség szerint hétvégén is — folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114/10.
sz. jav. - 3.mell.kieg.10.), pontjaiban foglaltakkal.

(857. sz. jav. - 3.mell.17.3.igény),

114/17.

(857.

Indokolás a T/3860/857. 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.

108/18. Révész Máriusz 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.,
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„15. Közoktatási alap-hozzájárulás
15.1. Alap-hozzájárulás [(]az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú művészetoktatáshoz, [kollégiumi neveléshez, ]általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos oktatáshoz[)]
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 550 000 forint/teljesítmény-mutató/év
a 2008/2009. nevelési évre, tanévre
- 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán oktatásban, továbbá a szakképzés keretében elméleti képzésben, az alapfokú művészetoktatásban, a napközi, vagy tanulószobai foglalkoztatásban,
iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vevő[, valamint a kollégiumban, externátusban elhelyezett] gyermekek, tanulók után jár a 2008/2009. nevelési évre, tanévre a következő feltételek szerint:
...
f) [A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, – a Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9)
bekezdése alapján szervezett – iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, továbbá az Arany János középiskolai,
vagy szakiskolai és középiskolai programban résztvevőket is. Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú
intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség
szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy
a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b)
pontjában meghatározott – közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után.
g)] Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, akik számára a Közokt.
tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelően szervezett egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést biztosítanak.
Az a)-d) pont alatti hozzájárulás egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen vehető igénybe. Az a)-d)
pontokhoz kapcsolódó hozzájárulás mellett az e)-[g)]f) pontok szerinti hozzájárulások az ott meghatározott feltételekkel járnak.
Az a)-[g)]f) pont alatt figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv.-ben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-mutatóhoz kapcsolódik a
hozzájárulás. A teljesítmény-mutató számítási eljárása a következő:
az 1-2., az 5-6., a 9-10. évfolyamok és az első-második szakképzési évfolyam, az alapfokú művészetoktatási intézmény előképző, alapképző és továbbképző évfolyamok, [a kollégiumi csoportok, ]napközi, tanulószobai, iskolaotthonos oktatásban részt vevő csoportok esetében
Tm1 = (T / O1) x Teh
a 3-4., a 7-8., a 11-13. évfolyamok és a harmadik, illetve további szakképzési évfolyamok esetében
Tm2 = (T / O2) x Teh
Ahol:
Tm1, Tm2 = adott évfolyam-csoportra, kollégiumi csoportra számított teljesítmény-mutató egy tizedesre kerekítve,
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O1 = az 1-2. óvodai nevelési év, továbbá az 1-2., az 5-6., a 9-10. évfolyamok és az első-második
szakképzési évfolyam esetében az évfolyam-csoportra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám, az
alapfokú művészeti képzés zeneművészeti ágára és egyéb művészeti ágára, [a kollégiumi csoportokra, ]valamint az általános iskolai napközi/tanulószobai, illetve az 1-2. évfolyamon az iskolaotthonos
foglalkoztatásra évfolyam-csoportonként meghatározott csoport átlaglétszám,
O2 = a 3. óvodai nevelési év, továbbá a 3-4., a 7-8., a 11-13. évfolyamok és a harmadik, illetve további szakképzési évfolyamok esetében az évfolyam-csoportra, valamint az általános iskola 3-4. évfolyamán az iskolaotthonos foglalkoztatásra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám,
Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz
- a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai nevelési, illetve heti tanulói foglalkoztatási időkeretre, továbbá az alapfokú művészetoktatás, [a kollégiumi csoport-foglalkozások, ]a
napközis/tanulószobai, vagy iskolaotthonos foglalkoztatás szervezési időkereteire épülő, elismert időkeret (tanórában), és
- a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám hányadosa
- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval.
A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható a Közokt tv. 3. számú melléklete
II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglalt, a csoportok szervezéséhez előírt
létszám-számítás.
A teljesítmény-mutató számításánál figyelembe vehető paramétereket a Kiegészítő szabályok 10. f)
pontja tartalmazza.
15.2. Kollégiumi, externátusi nevelés
FAJLAGOSÖSSZEG: 133 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
— 2008 . költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
— 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott kollégiumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a 2008/2009. tanévre a következő feltételek szerint:
A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, — a Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján szervezett — iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, továbbá az Arany János középiskolai, vagy szakiskolai
és középiskolai programban résztvevőket is. Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és
az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain — szükség szerint hétvégén is — folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy a lakhatási
költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a — Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott — közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114/11.
sz. jav. - 3.mell.kieg.10.), pontjaiban foglaltakkal.

(858. sz. jav. - 3.mell.17.3.igény),

114/18.

(858.

Indokolás a T/3860/858. 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.
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109/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont
igénybevétel feltételei e) pont módosítását javasolják:
„e) Az alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók, illetve a
képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, valamint a zeneművészeti
ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók létszáma után. Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha több tanszakon, illetve több művészeti ágban, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben részesül művészeti képzésben. A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe
venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon biztosított foglalkozások
száma nem vonható össze.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

109/2. 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 15. pont igénybevétel feltételei
f) pont módosítását javasolja:
„f) A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, – a Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján szervezett – iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a
sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, továbbá az Arany János középiskolai, vagy szakisko-
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részesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik,
és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.
[Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy
a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b)
pontjában meghatározott – közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után.]”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114/12.
foglaltakkal.

(859. sz. jav. - 3.mell.17.3.igény),

pontjában

Indokolás a T/3860/859. 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.

109/3. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont
igénybevétel feltételei lezáró szöveg módosítását javasolják:
„Az a)-d) pont alatti hozzájárulás egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen vehető igénybe. Az a)d) pontokhoz kapcsolódó hozzájárulás mellett az e)-g) pontok szerinti hozzájárulások az ott meghatározott feltételekkel járnak.
Az a)-g) pont alatt figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv.-ben meghatározott
oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-mutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás. A teljesítmény-mutató számítási eljárása a következő:
az óvodai 1-2. nevelési évek, az iskolai 1-2., [az ]5-6., [a ]9-10. évfolyamok és az első-második szakképzési évfolyamok, az alapfokú művészetoktatási intézmény előképző, alapképző és továbbképző évfolyamok, a kollégiumi csoportok, napközi, tanulószobai csoportok, az iskolaotthonos oktatásban
[részt vevő csoportok] az 1-2. évfolyamok esetében
Tm1 = (T / O1) x Teh
az óvodai 3. nevelési év, az iskolai 3-4., [a ]7-8., [a ]11-13. évfolyamok és a harmadik, illetve további
szakképzési évfolyamok, a 3-4. évfolyamos iskolaotthonos osztályok esetében
Tm2 = (T / O2) x Teh
Ahol:
Tm1, Tm2 = adott nevelési évekre, évfolyam-csoportra, kollégiumi csoportra számított teljesítménymutató egy tizedesre kerekítve,
T = adott nevelési évre szervezett csoport, iskolai évfolyam-csoport, kollégiumi csoport összes gyermek/tanulólétszáma egész főre kerekítve,
O1 = az 1-2. óvodai nevelési évek, továbbá az 1-2., az 5-6., a 9-10. évfolyamok és az első-második
szakképzési évfolyam esetében az évfolyam-csoportra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám, az
alapfokú művészeti képzés zeneművészeti ágára és egyéb művészeti ágára, a kollégiumi csoportokra,
valamint az általános iskolai napközi/tanulószobai, illetve az 1-2. évfolyamon az iskolaotthonos foglalkoztatásra évfolyam-csoportonként meghatározott csoport átlaglétszám,
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Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz
- a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai nevelési, illetve heti tanulói foglalkoztatási időkeretre, továbbá az alapfokú művészetoktatás, a kollégiumi csoport-foglalkozások, a
napközis/tanulószobai, vagy iskolaotthonos foglalkoztatás szervezési időkereteire épülő, elismert időkeret (tanórában), és
- a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám hányadosa
- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval.
A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható a Közokt tv. 3. számú melléklete
II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglalt, a csoportok szervezéséhez előírt
létszám-számítás.
A teljesítmény-mutató számításánál figyelembe vehető paramétereket a Kiegészítő szabályok 10. f)
pontja tartalmazza.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 111/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)),

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

109/4. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/3860/362. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 14., 38., 85., 121., 173., 181., 238., 325., 330., 341., 354., 361., 379.,
420., 470., 484., 566., 604., 697., 732., 791., 801., 807., 827., 912., 917., 920., 923., 926., 929., 932.,
935., 938., 941., 945., 947., 954., 958., 962., 964. és 973. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 15/A. pont felvételével:
„15/A. Kollégiumi, externátusi nevelés
FAJLAGOS ÖSSZEG: 133 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
– 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
– 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott kollégiumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után iár a 2008/2009. tanévre a következő feltételek szerint:
A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, – a Közokt. tv . 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján szervezett – iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, továbbá az Arany János középiskolai, vagy szakiskolai és
középiskolai programban résztvevőket is.
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munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás
gyermekek felügyeletét, ellátását.
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani.
További feltétel, hogy a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat
vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
685. §-ának b) pontjában meghatározott — közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/16. (803. sz. jav. - 3.mell.15.), 114/9.
3.mell.17.3.igény), 114/16. (803. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.), pontjaiban foglaltakkal.

(803. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/803. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109/5. Tatai-Tóth András 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 1. pont
módosítását javasolja:
„16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakközépiskola 9-[10]12. évfolyamán
FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában, illetve szakközépiskolában a
9-10. évfolyamon folyó és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett gyakorlati oktatásban részt
vevő tanulók után veheti igénybe a Közokt. tv. 27. §-a szerint a szakiskolákban a pályaorientáció és a
gyakorlati oktatás, a szakközépiskolákban a pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv. 29.
§-ának (1) bekezdése szerinti – szakmai orientációs gyakorlati oktatás legfeljebb 12 fős csoportban és
legalább heti négy órában történő megszervezéséhez.
A szakközépiskola 11-12. évfolyamán a hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a szakképző évfolyamok száma – az iskola szakmai programja szerint – eggyel kevesebb, mint az OKJ-ben meghatározott
évfolyamok száma.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/7. (804. sz. jav. - 5.mell.18.a)előir.), pontjában foglaltakkal.
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Indokolás a T/3860/804. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109/6. Tatai-Tóth András 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 1. pont
módosítását javasolja:
„16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakközépiskola 9-[10] 12. évfolyamán
FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában, illetve szakközépiskolában a
9-10. évfolyamon folyó és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett gyakorlati oktatásban részt
vevő tanulók után veheti igénybe a Közokt. tv. 27. §-a szerint a szakiskolákban a pályaorientáció és a
gyakorlati oktatás, a szakközépiskolákban a pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv. 29.
§-ának (1) bekezdése szerinti – szakmai orientációs gyakorlati oktatás legfeljebb 12 fős csoportban és
legalább heti négy órában történő megszervezéséhez.
A szakközépiskola 11-12. évfolyamán a hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a szakképző évfolyamok száma – az iskola szakmai programja szerint – eggyel kevesebb, mint az OKJ-ben meghatározott
évfolyamok száma.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/5. (867. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 25/3.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 127/6. (867. sz. jav. - 5.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal.

(867.

Indokolás a T/3860/867. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

111/1. Warvasovszky Tihamér, Káli Sándor, Tasnádi Péter, dr. Botka László, dr.
Ipkovich György és dr. Kálmán András képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874.,
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892.,
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911.,
915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968.,
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1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035.,
1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056.,
1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16.
pont 1. alpont 2. pont módosítását javasolják:
„16.1.2. 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 rendelkezéseinek megfelelően – szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez. Első szakképzésben résztvevőnek minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést szerzett. A Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve további szakképesítésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlati képzésben, részt vevő tanulók után is jár e hozzájárulás.
A hozzájárulás igénylési feltételei:
a) a hozzájárulást az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerint egyéves képzési idejű
szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második
szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges
ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. §-ának (10) bekezdése szerinti, mindkét
szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költségvetési szervnél, 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 szervezett 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 szervezett szakmai gyakorlati képzések esetében, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő.
d) a hozzájárulás 20 %-át a tanulószerződés alapján nem a helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő azon tanuló után, akivel 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 Kiegészítő 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 művészeti
képzésben részt vevő tanulók után,
?- a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz, vagy húsz
hónapig tartó 9. évfolyamos tanulók után,
?- a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Kollégiumi Programja keretében szervezett szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók után.”

- 275 Megjegyzés: A mód. javaslat azonos tartalmú a T/3860/788. számú módosító javaslattal, azonban az
eltérő bizottsági állásfoglalások miatt külön pontban vezettük fel.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/1. (715. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.c)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/715. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

111/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont
1. alpont 2. pont módosítását javasolják:
„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) – a Közokt. tv. és a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően – szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt
vevő tanulók után az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez. Első szakképzésben résztvevőnek minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést szerzett. A
Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve további szakképesítésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlati képzésben, részt vevő tanulók után is jár e hozzájárulás.
A hozzájárulás igénylési feltételei:
a) a hozzájárulást az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerint egyéves képzési idejű
szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második
szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges
ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. §-ának (10) bekezdése szerinti, mindkét
szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, központi képzőhelyen, vagy más költségvetési
szervnél szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után.
b) a hozzájárulás 140 %-át az első szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, központi képzőhelyen, vagy más költségvetési szervnél szervezett 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, központi képzőhelyen, vagy más költségvetési szervnél szervezett szakmai gyakorlati képzések esetében, ha az OKJ
szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő.
d) a hozzájárulás 20 %-át a tanulószerződés alapján nem a helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő azon tanuló után, akivel a szakképzési
törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek. Nem igényelhető további normatíva a tanulószerző-
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Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegészítő szabályok 10. g) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. A létszám számításánál csak
az önkormányzati fenntartásban költségvetési szervként működtetett központi képzőhelyeken tanulók
vehetők figyelembe.”
Nem igényelhető ez a hozzájárulás
?
a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerinti párhuzamos művészeti képzésben részt vevő tanulók után,
?
a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz, vagy
húsz hónapig tartó 9. évfolyamos tanulók után,
?
a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezett szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók után.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

111/3. Warvasovszky Tihamér képviselő - kapcsolódva a T/3860/537. számú módosító javaslathoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11., 35/14., 35/16., 35/18., 36/1.,
40/1., 67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1., 874/1., 875/1., 879/1., 880/1.,
884/1., 887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1., 896/1., 897/1., 898/1., 901/1.,
908/1., 909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1., 936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1.,
1024/1., 1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1., 1044/1., 1045/1., 1047/1.,
1049/1., 1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1., 1058/1., 1059/1., 1059/2.,
1060/1., 1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont 2. pont
módosítását javasolja:
„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 rendelkezéseinek megfelelően – szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez. Első szakképzésben résztve-
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A hozzájárulás igénylési feltételei:
a) a hozzájárulást az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerint egyéves képzési idejű
szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második
szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges
ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. §-ának (10) bekezdése szerinti, mindkét
szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költségvetési szervnél, 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 szervezett 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 szervezett szakmai gyakorlati képzések esetében, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő.
d) a hozzájárulás 20 %-át a tanulószerződés alapján nem a helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő azon tanuló után, akivel 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 Kiegészítő 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 művészeti képzésben részt vevő tanulók után,
?
a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz, vagy
húsz hónapig tartó 9. évfolyamos tanulók után,
?
a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezett szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók után.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116/3. (788. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.c)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/788. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

111/4. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont
2. alpont 1. pont módosítását javasolják:
„16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában
FAJLAGOS ÖSSZEG: 240 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
?- 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
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A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános iskola
1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (a
továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban,
gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után.
Ez a hozzájárulás jár azok után a nappali rendszerű iskolai oktatatásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók, továbbá óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek után is, akik kollégiumban elhelyezésben, nevelésben, ellátásban részesülnek.
A hozzájárulás igénylési feltételei:
a) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után jár, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok
után a nem sajátos nevelési igényű, de – a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről
és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók után,
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
b) A hozzájárulás 60 %-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a 2008/2009. tanévet, illetve a 2007/2008.
tanévtől visszahelyezett tanuló a 2008/2009. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott
általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság – a 14/1994. (VI.
24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján – rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a viszszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető.
c) A hozzájárulás 160 %-a jár a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
d) A hozzájárulás 80 %-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
e) A hozzájárulás 60 %-a jár a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók után.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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111/5. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont
2. alpont 3. pont módosítását javasolják:
„16.2.3. Fejlesztő felkészítés
FAJLAGOS ÖSSZEG: 325 000 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 illetékes rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási – bölcsőde, fogyatékosok
ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye –
intézményben szervezett fejlesztő felkészítésben (képzési kötelezettség) részt vevő gyermekek után,
ha a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 9. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igényelhető.
A 16.2. pont alatti kiegészítő hozzájárulások az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban résztvevők után
egy jogcímen járnak és függetlenül attól, hogy a gyermeket, illetve a tanulót a többi gyermektől, tanulótól elkülönítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel,
tanulóval együtt egy óvodai csoportban, illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják. A 16.2.1.
pont alatti sajátos nevelési igényű, nappali rendszerű iskolai oktatásban, továbbá [a 16.2.1. pont szerinti] óvodai nevelésben részt vevő tanulók/gyermekek után, akik kollégiumi nevelésben, ellátásban is
részesülnek ez utóbbi jogcímen is igényelhető hozzájárulás fenti feltételek szerint.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

111/6. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/33. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 2. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
/16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás/
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott

- 280 ?- óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet (a továbbiakban: kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési program alapján biztosítja,
- iskolában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását (ideértve a romani és a beás nyelveket
is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alapján biztosítja,
- iskolában azon nappali rendszerű oktatásban résztvevőnek minősülő tanulók után, akiknek – a
Közokt. tv. 86. §-ának [(5)] (6) bekezdése alapján – kiegészítő kisebbségi oktatást biztosít a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv szerint.
A kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar nyelven folyó roma
kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás esetén a kisebbségi oktatás irányelve szerint szervezett programban részt vevő gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel.
Az e pont alatti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igényelhetők, továbbá
e mellett nem igényelhető a 16.4. pont szerinti hozzájárulás. E hozzájárulások igénylésénél figyelembe
kell venni a Kiegészítő szabályok 10. j) pontjában foglalt további együttes feltételeket is.
Indokolás a T/3860/739-8. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az
Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

111/7. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné,
Fedor Vilmos és dr. Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875.,
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893.,
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915.,
918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969.,
971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003.,
1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036.,
1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057.,
1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5.
alpont kiegészítését javasolják:
„16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása
16.5.1. Pedagógiai programok támogatása
16.5 .2. Pedagógiai módszerek támogatása
a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon
FAJLAGOS ÖSSZEG: 51 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
- 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra ,
- 2009. költségvetési évben időarányosan8hónapra.
A hozzájárulást a 15 . e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998 . (VI
. 10 .) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történ ő oktatáshoz
- azon alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói után igényelhetik az intézményt fenntartó helyi
önkormányzatok, amelyek a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002.
(II. 15) OM rendelet (a továbbiakban : R) 10-14/F. §-ban meghatározott eljárásbana
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b) Minősített alapfokú művészeti oktatás a képző-és iparművészeti, a táncművészeti, a szín-és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban
FAJLAGOS ÖSSZEG : 20 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
– 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a 15. e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével az alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágán, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban résztvev ő azon intézmények tanulóinak
létszáma után igényelhetik az intézményt fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek az R. 10-14/F . § ban meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra
minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezték.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117/2.
jav. - 5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal.

(810. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)),

128/3.

(810. sz.

Indokolás a T/3860/810. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az
Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális
bizottság ülésén nem ért egyet.

111/8. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont
5. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott intézményben a következők
szerint:
a) a hozzájárulást a párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-12. évfolyamára, illetve a Közokt. tv. 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. és 9. évfolyamtól kezdődően – a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. E hozzájárulás
mellett a 16.1. pont alatti kiegészítő hozzájárulások nem vehetők igénybe,
b) a hozzájárulás 150 %-át a középiskolai, szakiskolai tanulók után, ha számukra – a 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 39/I. §-a, vagy 39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, illetve ha a 9. előkészítő osztályba járó középiskolai tanulóknak a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást,
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11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást,
d) a hozzájárulás 300 %-át a kollégiumban elhelyezett középiskolai, illetve a szakiskola 9. évfolyamára járó tanulók után, akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást.
Az a)-b) pont szerinti hozzájárulás mellett egy tanuló után a c), vagy d) jogcímen is jár a hozzájárulás.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.2.3.), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

111/9. Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/3860/59. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 17., 19., 25., 113., 119., 121., 122. és 124. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 1. pont módosítását javasolja:
„16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [15 000] 30 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
?2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban részt
vevő – bejáró tanulók után a fenntartó
?- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró tanuló
után,
- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről
bejáró tanuló után,
- a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után veheti igénybe.
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intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése
szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkormányzat lakott külterületről
szervezett formában szállít az intézménybe.
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve telephelyén nevelésben,
oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhelyű, illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető. Az 1993. évi
LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdése alapján sajátos nevelési igényű gyermeknek minősített tanulók
vonatkozásában a hozzájárulás összege 35 000 forint/fő/év.”
Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (624. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/1. (624. sz. jav.
- 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 25/7. (624. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/624. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási
bizottság ülésén nem ért egyet.

113/1. Dr. Kálmán András, Warvasovszky Tihamér, Káli Sándor, Szűcs Erika, Tasnádi
Péter, dr. Botka László, dr. Ipkovich György és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a
T/3860/346. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 940. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 1. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:
/16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [15 000] 18 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
- ?2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
?- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.
Indokolás a T/3860/717. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

113/2. Kósa Lajos, Lázár János, Horváth István, Szalay Ferenc, Bencsik János, dr.
Zombor Gábor és dr. Gyimesi Endre képviselők - kapcsolódva a T/3860/374. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 957. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet
16. pont 6. alpont 1. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:
/16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása/
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?2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/4. (865. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 25/17. (865.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/865. 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.

114/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/3860/537. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11., 35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1.,
67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1., 874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1.,
887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1., 896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1.,
909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1., 936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1.,
1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1., 1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1.,
1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1., 1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1.,
1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 2. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
„A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti önkormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után.
a) A 2008. évben alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos tanulók után abban az
esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8. évfolyamain – az évfolyamcsoportban együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a [75] 60 %-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 osztály átlaglétszámnak a [60] 50 %-át. Felmenő rendszerben a 6-8. évfolyamon, átlaglétszám elvárás nincs.
Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a nemzetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv. 3. számú melléklete
II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat.
Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített
közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének 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.”
Indokolás a T/3860/795. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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114/2. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/3860/537. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11., 35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1.,
67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1., 874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1.,
887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1., 896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1.,
909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1., 936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1.,
1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1., 1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1.,
1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1., 1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1.,
1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 2. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
„A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti önkormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után.
a) A 2008. évben alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos tanulók után abban az
esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8. évfolyamain – az évfolyamcsoportban 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 osztály átlaglétszámnak a 60 %-át. Felmenő rendszerben a 6-8. évfolyamon, átlaglétszám elvárás nincs.
Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a nemzetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv. 3. számú melléklete
II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat.
Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített
közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének 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] azon
gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár, akik állandó lakhelye 10 000 főt meghaladó település.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/3. (801. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 25/2.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 107/23. (801. sz. jav. - 3.mell.11.d)), pontjaiban foglaltakkal.

(801.

Indokolás a T/3860/801. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági
bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114/3. Révész Máriusz 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.,
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1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését javasolja a
következő új 7. alpont felvételével:
„16.7. Minősített alapfokú művészetoktatási intézménybe járók támogatása
16.7.1. Zeneművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: 34 850 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
– 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
– 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ban meghatározott
eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény” címet megszerzett intézmények, illetve a minősítési eljáráson még át
nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészeti ágán - a 16.7.2. pontban meghatározott kivétellel - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók után.
16.3.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: 24 500 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
– 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
– 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ban meghatározott
eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény” címet megszerzett intézmények, illetve a minősítési eljáráson még át
nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágán tanulók létszáma után. Ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is.
A 16.7. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a 16.7.1. és 16.7.2. jogcím szerinti
oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben tanul. Ha a tanuló az egységes iskola keretében részesül művészetoktatásban, az e pont
szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána.
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak.
A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/1. (856. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 25/15. (856.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/856. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114/4. Dr. Hoffmann Rózsa képviselő - kapcsolódva a T/3860/374. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 957. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését javasolja a következő új 7. alpont felvételével:
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„16.7. Minősített alapfokú művészetoktatási intézménybe járók támogatása
16.7.1. Zeneművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: 34 900 forint/fő/év
— 2008. költségvetési évben 12 hónapra ,
— 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a Magyar Köztársaság 2006.
évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. §-a alapján minősített vagy a minősítési eljáráson önhibáján kívül még át nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán - a
17.4.2. pontban meghatározott kivétellel - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott
egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók után.
16.7.2 . Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: 33 500 forint/fő/év
— 2008. költségvetési évben 12 hónapra,
— 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott, a Magyar Köztársaság 2006.
évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. §-a alapján minősített vagy a minősítési eljáráson önhibáján kívül még át nem esett alapfokú művészetoktatási intézmény képző- és iparművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók létszáma után. Ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is.
A 17.3. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a 17.3.1. és 17.3.2. jogcím szerinti
oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben tanul. Ha a tanuló az egységes iskola keretében részesül művészetoktatásban, az e pont
szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána.
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak.
A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/2. (861. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 21/11. (861.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 128/2. (861. sz. jav. - 5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/861. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114/5. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont
2. pont lezáró szöveg módosítását javasolják:
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„Az a)-b) pontok szerinti hozzájárulással való elszámolás a 2008/2009. tanévi nyitó (október 1-jei)
tényleges közoktatási statisztikai létszám alapján történik.
A hozzájárulás folyósítása az [államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:] Áht.[)] 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben, augusztus 25-éig történik.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.5.igény), 114/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)),

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

114/6. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont
3. pont módosítását javasolják:
„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a Közokt.
tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulót is.
Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét
munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás
gyermekek felügyeletét, ellátását.
Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. [g)]f) és a Kiegészítő szabályok 10. g) pontja alatti
további feltételeket is.”
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sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/13. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

114/7. Dr. Kálmán András, Warvasovszky Tihamér, Káli Sándor, Szűcs Erika, Tasnádi
Péter, dr. Botka László, dr. Ipkovich György és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a
T/3860/380. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 40., 257., 728., 970.
és 975. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 3. pont fajlagos összeg módosítását
javasolják:
/17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [186 000] 200 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
- 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
?- 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Indokolás a T/3860/716. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114/8. Kósa Lajos, Lázár János, Horváth István, Szalay Ferenc, Bencsik János, dr.
Zombor Gábor és dr. Gyimesi Endre képviselők - kapcsolódva a T/3860/374. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 957. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet
17. pont 3. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:
„FAJLAGOS ÖSSZEG:[ 186 000] 200 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
?2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
?2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
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sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/864. 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.

114/9. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/3860/362. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 14., 38., 85., 121., 173., 181., 238., 325., 330., 341., 354., 361., 379.,
420., 470., 484., 566., 604., 697., 732., 791., 801., 807., 827., 912., 917., 920., 923., 926., 929., 932.,
935., 938., 941., 945., 947., 954., 958., 962., 964. és 973. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 3. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a Közokt.
tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulót is.
Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét
munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás
gyermekek felügyeletét, ellátását.
Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. [g)]f) pont alatti további feltételeket is.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/16. (803. sz. jav. - 3.mell.15.), 109/4.
3.mell.új15/A.), 114/16. (803. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.), pontjaiban foglaltakkal.

(803. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/803. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114/10. 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 17. pont 3. pont igénybevétel
feltételei módosítását javasolja:
„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a Közokt.
tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulót is.
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munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás
gyermekek felügyeletét, ellátását.
[Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. g) pont alatti további feltételeket is.]
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy a lakhatási
költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott
– közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/17. (857. sz. jav. - 3.mell.15.), 114/17. (857. sz. jav. 3.mell.kieg.10.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/857. 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.

114/11. Révész Máriusz 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 17. pont 3. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a Közokt.
tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulót is.
Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét
munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás
gyermekek felügyeletét, ellátását.
Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. [g)] f) pont alatti további feltételeket is.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/18. (858. sz. jav. - 3.mell.15.), 114/18. (858. sz. jav. 3.mell.kieg.10.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/858. 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.
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114/12. 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 17. pont 3. pont igénybevétel
feltételei módosítását javasolja:
„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a Közokt.
tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulót is.
Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét
munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás
gyermekek felügyeletét, ellátását.
[Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. g) pont alatti további feltételeket is.]
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy a lakhatási
költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott
– közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109/2. (859. sz. jav. - 3.mell.15.igényf)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/859. 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.

114/13. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont módosítását javasolják:
„2. Gondozási nap: egy gondozott egy napi intézményi gondozása (különféle ápoló-, gondozóotthon[i
intézményi]okban, átmeneti és nappali szociális intézmény[i ellátás]ekben, valamint az otthont nyújtó
ellátásban [részesülők ellátása]), amely az intézménybe[n] történő felvétellel kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenes távollévők – kórházi ápolás, szabadság – is beszámítanak a gondozási napokba. Az intézményi jogviszony – a kórházi és az otthont nyújtó ellátást kivéve –
egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.”
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sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.17.3.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

114/14. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont C) rész módosítását javasolják:
„5. C) A 11. c) Szociális étkeztetés és a 11. d) Házi segítségnyújtás jogcímek esetében az év közben
jelentkező többletigényhez kapcsolódó támogatás igénylésére – mind az év közbeni, mind az év végi
elszámolás többletigényeit illetően – nem az Áht. 64. §-a (5) bekezdése b) pontjának és 64. §-a (7) bekezdésének szabályait kell alkalmazni. Az évközi és az év végi többletigényhez a XXVI. Szociális és
Munkaügyi Minisztérium fejezet 16. cím 48. alcím 2. jogcímcsoport „Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása” előirányzatból pályázati úton lehet támogatást nyerni.
Többletigénynek az minősül, ha az Áht. 64. §-[a]ának (3) bekezdése szerinti rendeletben szereplő előirányzat számításánál [figyelembevett] figyelembe vett ellátotti létszám nő. Ellátotti létszámon az e
melléklet 11. ca-cd) jogcímcsoporton, illetve a 11. da-dc) jogcímcsoporton jelentkező mutatószámok
jogcímcsoportonkénti összegét kell érteni.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.2.), 114/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

114/15. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 6. pont módosítását javasolják:
„6. A 11-14. b) pontokban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a székhely önkormányzat abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a szerinti
intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás keretében történő működtetése esetén
– a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes,
– a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell.
Intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében történő működtetés esetén
– a 11. a) pont szerinti hozzájárulás összegének számításánál a társult települések összlakosságszámát
kell figyelembe venni,
– a 11. ab-ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultság esetén a társulásban részt vevő önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás,
– a 11. e), 11. gb), 11. h) pontok szerinti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen [eléri] meghaladja a 10 000-et,
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen [eléri] meghaladja a 40 000-et,
– a 11. i) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen [eléri] meghaladja az 50 000-et.
A 11. ab-ad) jogcímek esetében intézményi társulásnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat a
többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás alapján látja el a feladatot a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási területként feltüntetett településeken.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 116/2. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)),
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A módosító javaslatot:

- 295 - támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

114/16. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/3860/362. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 14., 38., 85., 121., 173., 181., 238., 325., 330., 341., 354., 361., 379.,
420., 470., 484., 566., 604., 697., 732., 791., 801., 807., 827., 912., 917., 920., 923., 926., 929., 932.,
935., 938., 941., 945., 947., 954., 958., 962., 964. és 973. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont módosítását javasolja:
„10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:
...
„f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló
tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a következő képlet
szerint:
kerekítés Ft-ra
kerekítés Ft-ra
ahol
Ei = támogatási előirányzat (Ft),
S1 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat,
F1 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő),
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat,
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 képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel.
A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 2007/2008.
nevelési évi, tanévi tényleges, és a 2008/2009. nevelési évi, tanévi becsült nyitó létszámokból központilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik.
A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számításokban alkalmazott, a 2007. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alatti paraméter-rendszert augusztus 31-éig, az alábbi paraméter-rendszert szeptember 1-jétől alkalmazzák a
2008/2009. nevelési évre, tanévre:
Intézmény
Évfolyam-csoportok (nyitvatartás)
Gyermekek, tanulók heti foglalkoz-tatási időkerete
Csoport/osztály átlag-létszám
Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám Intézmény- típus-együttható
Tanítási együttható (Teh)
1
2
3
4
5
6
7 = 3/5*6
Óvoda 1-2. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20
32
0,85 1,35
3. nevelési év
51,0 17
32
0,85 1,35
1-2. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 20
32
0,85 1,62
3. nevelési év
61,0 17
32
0,85 1,62
Általános iskola
1-2. évfolyam 26,4 21
22
1,0
1,20
3. évfolyam
26,8 17
22
1,0
1,22
4. évfolyam
30,6 16
22
1,0
1,39
5-6. évfolyam 34,0 23
22
1,0
1,55
7-8. évfolyam 38,8 20
22
1,0
1,76
Középfokú iskola
9-10. évfolyam 46,6 28
22
1,1
2,33
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55,1 26
22
1,1
2,76
Szakképzés elméleti képzés
Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második
szakképzési évfolyama 40,6 28
22
1,1
2,03
Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama
40,6 26
22
1,1
2,03
Alapfokú művészet-oktatás
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
5,7
8
22
0,85 0,22
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és 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]
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás
1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
22,5 25
23
0,25 0,23
5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25
23
0,25 0,15
1-2. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 21
22
0,26 0,27
3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 17
22
0,26 0,27
4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16
22
0,26 0,27”
g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók,
- ha a 15. d) szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik,
- ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben, vagy részben
iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanműhelyben folyik,
- ha a [15. f)]15/A., illetve 17.3. pont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelyezés a
tanéven belüli félévre, vagy tanéven belüli időszakos elhelyezésre korlátozódik, beleértve a 16.2.1.
pont alatti a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi (externátusi) nevelését, ellátását,
elhelyezését is.
Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az iskolai szakmai
elméleti, illetve gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben töltött időszak figyelembevételével számított létszám alapján történik. Ha a 15. d) és 16.1.2. pont szerinti szakképzés tört tanéves
rendszerben folyik, valamint a [15. f)] 15/A. pont alatti kollégiumi elhelyezésre tört tanévben kerül sor
és ezzel összefüggően változik a tanulók létszáma, az érintett tanulók után a hozzájárulás igénylése és
elszámolása az egyes félévekben oktatott, illetve kollégiumban elhelyezett létszám – a félévváltások
időpontjához igazodóan – 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének átlaga alapján történik. A képzési program
szerint iskolai és nem iskolai (változó) képzőhelyen történő, az egyes helyszíneken zajló gyakorlati
képzésre fordított idő arányában, illetve a kollégiumi szolgáltatás igénybevétele arányában kell megosztani a tanulók létszámát. Amennyiben az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám (tört
létszám), akkor a fenntartói szinten összesített mutatószámnál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
...
i) A 15. [g)]f) pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a foglalkozásokon
részt vevő tanulók után a 2008. évi költségvetési évre – szeptember 1-jétől időarányosan 4 hónapra – a
2008/2009. tanévi becsült átlaglétszám alapján tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a 2008/2009. tanévre, a naponként összesített tényleges létszámot 62 nappal kell elosztani, a 2007/2008. tanévre – január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 8
hónapra – előbbiek szerint figyelembe vehető létszámot pedig 123 nappal. Ha a tanévek átlagában a
Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésében foglalt időkeret legalább 75 %-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson résztvevők átlaglétszámát kettővel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók számára a Közokt. tv. 53. §ának (4) bekezdésben meghatározott időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető
egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.
...
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
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3.mell.új15/A.), 114/9. (803. sz. jav. - 3.mell.17.3.igény), pontjaiban foglaltakkal.

(803. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/803. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114/17. 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
módosítását javasolja:
„10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:
...
„f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló
tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a következő képlet
szerint:
kerekítés Ft-ra
kerekítés Ft-ra
ahol
Ei = támogatási előirányzat (Ft),
S1 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat,
F1 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő),
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat,
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 képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel.
A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 2007/2008.
nevelési évi, tanévi tényleges, és a 2008/2009. nevelési évi, tanévi becsült nyitó létszámokból központilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik.
A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számításokban alkalmazott, a 2007. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alatti paraméter-rendszert augusztus 31-éig, az alábbi paraméter-rendszert szeptember 1-jétől alkalmazzák a
2008/2009. nevelési évre, tanévre:
Intézmény

- 298 Évfolyam-csoportok (nyitvatartás)
Gyermekek, tanulók heti foglalkoz-tatási időkerete
Csoport/osztály átlag-létszám
Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám Intézmény- típus-együttható
Tanítási együttható (Teh)
1
2
3
4
5
6
7 = 3/5*6
Óvoda 1-2. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20
32
0,85 1,35
3. nevelési év
51,0 17
32
0,85 1,35
1-2. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 20
32
0,85 1,62
3. nevelési év
61,0 17
32
0,85 1,62
Általános iskola
1-2. évfolyam 26,4 21
22
1,0
1,20
3. évfolyam
26,8 17
22
1,0
1,22
4. évfolyam
30,6 16
22
1,0
1,39
5-6. évfolyam 34,0 23
22
1,0
1,55
7-8. évfolyam 38,8 20
22
1,0
1,76
Középfokú iskola
9-10. évfolyam 46,6 28
22
1,1
2,33
11-13. évfolyam
55,1 26
22
1,1
2,76
Szakképzés elméleti képzés
Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második
szakképzési évfolyama 40,6 28
22
1,1
2,03
Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama
40,6 26
22
1,1
2,03
Alapfokú művészet-oktatás
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
5,7
8
22
0,85 0,22
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és 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]
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás
1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
22,5 25
23
0,25 0,23
5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25
23
0,25 0,15
1-2. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 21
22
0,26 0,27
3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 17
22
0,26 0,27
4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16
22
0,26 0,27”
g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók,
- ha a 15. d) szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik,
- ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben, vagy részben
iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanműhelyben folyik,
- ha a [15. f)] 15/A., illetve 17.3. pont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelyezés a
tanéven belüli félévre, vagy tanéven belüli időszakos elhelyezésre korlátozódik, beleértve a 16.2.1.
pont alatti a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi (externátusi) nevelését, ellátását,
elhelyezését is.
Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az iskolai szakmai
elméleti, illetve gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben töltött időszak figyelembevételével számított létszám alapján történik. Ha a 15. d) és 16.1.2. pont szerinti szakképzés tört tanéves
rendszerben folyik, valamint a [15. f)] 15/A. pont alatti kollégiumi elhelyezésre tört tanévben kerül sor
és ezzel összefüggően változik a tanulók létszáma, az érintett tanulók után a hozzájárulás igénylése és
elszámolása az egyes félévekben oktatott, illetve kollégiumban elhelyezett létszám – a félévváltások
időpontjához igazodóan – 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének átlaga alapján történik. A képzési program
szerint iskolai és nem iskolai (változó) képzőhelyen történő, az egyes helyszíneken zajló gyakorlati
képzésre fordított idő arányában, illetve a kollégiumi szolgáltatás igénybevétele arányában kell megosztani a tanulók létszámát. Amennyiben az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám (tört
létszám), akkor a fenntartói szinten összesített mutatószámnál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
...

- 299 i) A 15. [g)]f) pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a foglalkozásokon
részt vevő tanulók után a 2008. évi költségvetési évre – szeptember 1-jétől időarányosan 4 hónapra – a
2008/2009. tanévi becsült átlaglétszám alapján tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a 2008/2009. tanévre, a naponként összesített tényleges létszámot 62 nappal kell elosztani, a 2007/2008. tanévre – január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 8
hónapra – előbbiek szerint figyelembe vehető létszámot pedig 123 nappal. Ha a tanévek átlagában a
Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésében foglalt időkeret legalább 75 %-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson résztvevők átlaglétszámát kettővel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók számára a Közokt. tv. 53. §ának (4) bekezdésben meghatározott időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető
egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.
....”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/17. (857. sz. jav. - 3.mell.15.), 114/10. (857. sz. jav. 3.mell.17.3.igény), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/857. 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.

114/18. Révész Máriusz 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 módosítását javasolja:
„10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:
...
„f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló
tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a következő képlet
szerint:
kerekítés Ft-ra
kerekítés Ft-ra
ahol
Ei = támogatási előirányzat (Ft),
S1 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat,
F1 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő),
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat,
F2 = a 2008/2009. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő).

- 300 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 képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel.
A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 2007/2008.
nevelési évi, tanévi tényleges, és a 2008/2009. nevelési évi, tanévi becsült nyitó létszámokból központilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik.
A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számításokban alkalmazott, a 2007. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alatti paraméter-rendszert augusztus 31-éig, az alábbi paraméter-rendszert szeptember 1-jétől alkalmazzák a
2008/2009. nevelési évre, tanévre:
Intézmény
Évfolyam-csoportok (nyitvatartás)
Gyermekek, tanulók heti foglalkoz-tatási időkerete
Csoport/osztály átlag-létszám
Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám Intézmény- típus-együttható
Tanítási együttható (Teh)
1
2
3
4
5
6
7 = 3/5*6
Óvoda 1-2. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20
32
0,85 1,35
3. nevelési év
51,0 17
32
0,85 1,35
1-2. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 20
32
0,85 1,62
3. nevelési év
61,0 17
32
0,85 1,62
Általános iskola
1-2. évfolyam 26,4 21
22
1,0
1,20
3. évfolyam
26,8 17
22
1,0
1,22
4. évfolyam
30,6 16
22
1,0
1,39
5-6. évfolyam 34,0 23
22
1,0
1,55
7-8. évfolyam 38,8 20
22
1,0
1,76
Középfokú iskola
9-10. évfolyam 46,6 28
22
1,1
2,33
11-13. évfolyam
55,1 26
22
1,1
2,76
Szakképzés elméleti képzés
Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második
szakképzési évfolyama 40,6 28
22
1,1
2,03
Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama
40,6 26
22
1,1
2,03
Alapfokú művészet-oktatás
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
5,7
8
22
0,85 0,22
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és 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]
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás
1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
22,5 25
23
0,25 0,23
5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25
23
0,25 0,15
1-2. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 21
22
0,26 0,27
3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 17
22
0,26 0,27
4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16
22
0,26 0,27”
g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók,
- ha a 15. d) szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik,
- ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben, vagy részben
iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanműhelyben folyik,
- ha a [15. f)] 15/A., illetve 17.3. pont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelyezés a
tanéven belüli félévre, vagy tanéven belüli időszakos elhelyezésre korlátozódik, beleértve a 16.2.1.
pont alatti a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi (externátusi) nevelését, ellátását,
elhelyezését is.

- 301 Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az iskolai szakmai
elméleti, illetve gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben töltött időszak figyelembevételével számított létszám alapján történik. Ha a 15. d) és 16.1.2. pont szerinti szakképzés tört tanéves
rendszerben folyik, valamint a [15. f)] 15/A. pont alatti kollégiumi elhelyezésre tört tanévben kerül sor
és ezzel összefüggően változik a tanulók létszáma, az érintett tanulók után a hozzájárulás igénylése és
elszámolása az egyes félévekben oktatott, illetve kollégiumban elhelyezett létszám – a félévváltások
időpontjához igazodóan – 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének átlaga alapján történik. A képzési program
szerint iskolai és nem iskolai (változó) képzőhelyen történő, az egyes helyszíneken zajló gyakorlati
képzésre fordított idő arányában, illetve a kollégiumi szolgáltatás igénybevétele arányában kell megosztani a tanulók létszámát. Amennyiben az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám (tört
létszám), akkor a fenntartói szinten összesített mutatószámnál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
...
i) A 15. [g)]f) pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a foglalkozásokon
részt vevő tanulók után a 2008. évi költségvetési évre – szeptember 1-jétől időarányosan 4 hónapra – a
2008/2009. tanévi becsült átlaglétszám alapján tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a 2008/2009. tanévre, a naponként összesített tényleges létszámot 62 nappal kell elosztani, a 2007/2008. tanévre – január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 8
hónapra – előbbiek szerint figyelembe vehető létszámot pedig 123 nappal. Ha a tanévek átlagában a
Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésében foglalt időkeret legalább 75 %-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson résztvevők átlaglétszámát kettővel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók számára a Közokt. tv. 53. §ának (4) bekezdésben meghatározott időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető
egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.
....”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/18. (858. sz. jav. - 3.mell.15.), 114/11. (858. sz. jav. 3.mell.17.3.igény), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/858. 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.

116/1.

Warvasovszky Tihamér, Káli Sándor, Tasnádi Péter, dr. Botka László, dr.
Ipkovich György és dr. Kálmán András képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874.,
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892.,
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911.,
915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968.,
969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001.,
1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035.,
1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056.,
1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont c) pont módosítását javasolják:
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:/

- 302 „c) Kizárólag olyan, önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők igénybe a hozzájárulások, amely intézmény alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó
tevékenység szerepel, sajátos nevelési igényű tanulók után akkor, ha az alapító okirat meghatározza a
fogyatékosság típusát is, továbbá amely OM azonosítóval rendelkezik, vagy a Térségi Integrált Szakképző Központ Központi képzőhelye. A 15-17. pont alatti hozzájárulások olyan tanulók és alkalmazottak után vehetők igénybe, akik rendelkeznek tanulói, illetve pedagógus azonosító-számmal, ide nem
értve az óvodai ellátásban, és korai fejlesztésben, gondozásban részesülőket.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/1. (715. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/715. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

116/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont c) pont módosítását javasolják:
„c) Kizárólag olyan, önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők igénybe a hozzájárulások, amely intézmény alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó
tevékenység szerepel, sajátos nevelési igényű tanulók után akkor, ha 2008. szeptember 1-jéig az alapító okirat meghatározza a fogyatékosság típusát is, továbbá amely OM azonosítóval rendelkezik. A 1517. pont alatti hozzájárulások olyan tanulók és alkalmazottak után vehetők igénybe, akik rendelkeznek
tanulói, illetve pedagógus azonosító-számmal, ide nem értve az óvodai ellátásban, és korai fejlesztésben, gondozásban részesülőket.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.6.), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

116/3. Warvasovszky Tihamér képviselő - kapcsolódva a T/3860/537. számú módosító javaslathoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11., 35/14., 35/16., 35/18., 36/1.,
40/1., 67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1., 874/1., 875/1., 879/1., 880/1.,
884/1., 887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1., 896/1., 897/1., 898/1., 901/1.,
908/1., 909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1., 936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1.,
1024/1., 1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1., 1044/1., 1045/1., 1047/1.,
1049/1., 1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1., 1058/1., 1059/1., 1059/2.,
1060/1., 1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10.
pont c) pont módosítását javasolja:
„c) Kizárólag olyan, önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők igénybe a hozzájárulások, amely intézmény alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó
tevékenység szerepel, sajátos nevelési igényű tanulók után akkor, ha az alapító okirat meghatározza a
fogyatékosság típusát is, továbbá amely OM azonosítóval rendelkezik, vagy a Térségi Integrált Szakképző Központ Központi képzőhelye. A 15-17. pont alatti hozzájárulások olyan tanulók és alkalmazottak után vehetők igénybe, akik rendelkeznek tanulói, illetve pedagógus azonosító-számmal, ide nem
értve az óvodai ellátásban, és korai fejlesztésben, gondozásban részesülőket.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/3. (788. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/788. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

117/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont f) pont módosítását javasolják:
„„f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló
tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a következő képlet
szerint:
kerekítés Ft-ra
kerekítés Ft-ra
ahol
Ei = támogatási előirányzat (Ft),
S1 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat,
F1 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő),
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat,
F2 = a 2008/2009. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő).
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a h) és k) pontokban foglalt előírások az irányadók.
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 képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel.
A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 2007/2008.
nevelési évi, tanévi tényleges, és a 2008/2009. nevelési évi, tanévi becsült nyitó létszámokból központilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. A 15. g) pont szerinti teljesítménymutató megállapításához figyelembe kell venni az i) pontban foglaltakat is.
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
Csoport/osztály átlag-létszám
Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám Intézmény- típus-együttható
Tanítási együttható (Teh)
1
2
3
4
5
6
7 = 3/5*6
Óvoda 1-2. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20
32
0,85 1,35
3. nevelési év
51,0 17
32
0,85 1,35
1-2. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 20
32
0,85 1,62
3. nevelési év
61,0 17
32
0,85 1,62
Általános iskola
1-2. évfolyam 26,4 21
22
1,0
1,20
3. évfolyam
26,8 17
22
1,0
1,22
4. évfolyam
30,6 16
22
1,0
1,39
5-6. évfolyam 34,0 23
22
1,0
1,55
7-8. évfolyam 38,8 20
22
1,0
1,76
Középfokú iskola
9-10. évfolyam 46,6 28
22
1,1
2,33
11-13. évfolyam
55,1 26
22
1,1
2,76
Szakképzés elméleti képzés
Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második
szakképzési évfolyama 40,6 28
22
1,1
2,03
Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama
40,6 26
22
1,1
2,03
Alapfokú művészet-oktatás
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
5,7
8
22
0,85 0,22
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 5,7
10
22
0,4
0,10
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok26,0 25
24
1,2
1,30
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás
1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
22,5 25
23
0,25 [0,23] 0,24
5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25
23
0,25 [0,15]
0,16
1-2. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 21
22
0,26 0,27
3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 17
22
0,26 0,27
4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16
22
0,26 0,27”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.”
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sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.c)), 117/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.g)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

117/2. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné,
Fedor Vilmos és dr. Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875.,
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893.,
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915.,
918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969.,
971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003.,
1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036.,
1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057.,
1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő
szabályok 10. pont f) pont módosítását javasolják:
„f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló
tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a következő képlet
szerint:
kerekítés Ft-ra
kerekítés Ft-ra
ahol
Ei = támogatási előirányzat (Ft),
S1 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat,
F1 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő),
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat,
F2 = a 2008/2009. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő).
Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a c) pont szerinti egyéb tanügyigazgatási dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – tanévenként, költségvetési
éven belül – számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra számítva kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel.
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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
Csoport/osztály átlag-létszám
Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám Intézmény- típus-együttható
Tanítási együttható (Teh)
1
2
3
4
5
6
7 = 3/5*6
Óvoda 1-2. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20
32
0,85 1,35
3. nevelési év
51,0 17
32
0,85 1,35
1-2. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 20
32
0,85 1,62
3. nevelési év
61,0 17
32
0,85 1,62
Általános iskola
1-2. évfolyam 26,4 21
22
1,0
1,20
3. évfolyam
26,8 17
22
1,0
1,22
4. évfolyam
30,6 16
22
1,0
1,39
5-6. évfolyam 34,0 23
22
1,0
1,55
7-8. évfolyam 38,8 20
22
1,0
1,76
Középfokú iskola
9-10. évfolyam 46,6 28
22
1,1
2,33
11-13. évfolyam
55,1 26
22
1,1
2,76
Szakképzés elméleti képzés
Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második
szakképzési évfolyama 40,6 28
22
1,1
2,03
Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama
40,6 26
22
1,1
2,03
Alapfokú művészet-oktatás
Zeneművészeti ág - egyéni foglalkozás keretében szervezett - előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
5,7
8
22
[0,85] 0,64
[0,22] 0,17
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás
5,7
10
22
[0,4] 0,3
0[,10] 0,08
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok26,0 25
24
1,2
1,30
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás
1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
22,5 25
23
0,25 0,23
5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25
23
0,25 0,15
1-2. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 21
22
0,26 0,27
3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 17
22
0,26 0,27
4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16
22
0,26 0,27”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/7.
5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal.

(810. sz. jav. - 3.mell.16.5.),

128/3.

(810. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/810. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az
Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
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bizottság ülésén nem ért egyet.

117/3. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/362. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 14., 38., 85., 121., 173., 181., 238., 325., 330., 341., 354., 361., 379., 420.,
470., 484., 566., 604., 697., 732., 791., 801., 807., 827., 912., 917., 920., 923., 926., 929., 932., 935.,
938., 941., 945., 947., 954., 958., 962., 964. és 973. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont f) pont módosítását javasolják:
„f) A 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló
tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a következő képlet
szerint:
kerekítés Ft-ra
kerekítés Ft-ra
ahol
Ei = támogatási előirányzat (Ft),
S1 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat,
F1 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő),
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat,
F2 = a 2008/2009. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő).
Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a c) pont szerinti egyéb tanügyigazgatási dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – tanévenként, költségvetési
éven belül – számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra számítva kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel.
A 15. 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
Csoport/osztály átlag-létszám
Közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám Intézmény- típus-együttható
Tanítási együttható (Teh)
1
2
3
4
5
6
7 = 3/5*6
Óvoda 1-2. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20
32
0,85 1,35
3. nevelési év
51,0 17
32
0,85 1,35
1-2. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 20
32
0,85 1,62
3. nevelési év
61,0 17
32
0,85 1,62
Általános iskola
1-2. évfolyam 26,4 21
22
1,0
1,20
3. évfolyam
26,8 17
22
1,0
1,22
4. évfolyam
30,6 16
22
1,0
1,39
5-6. évfolyam 34,0 23
22
1,0
1,55
7-8. évfolyam 38,8 20
22
1,0
1,76
Középfokú iskola
9-10. évfolyam 46,6 28
22
1,1
2,33
11-13. évfolyam
55,1 26
22
1,1
2,76

- 308 Szakképzés elméleti képzés
Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második
szakképzési évfolyama 40,6 28
22
1,1
2,03
Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama
40,6 26
22
1,1
2,03
Alapfokú művészet-oktatás
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama
5,7
8
22
0,85 0,22
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 5,7
10
22
0,4
0,10
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok[26,0] 38
25
[24] 30 [1,2] 1,026
1,30
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás
1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
22,5 25
23
0,25 0,23
5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25
23
0,25 0,15
1-2. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 21
22
0,26 0,27
3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 17
22
0,26 0,27
4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16
22
0,26 0,27”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Indokolás a T/3860/813. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság ülésén
egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.

117/4. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont g) pont módosítását javasolják:
„g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók,
- ha a 15. d) szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik,
- ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben, vagy részben
iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanműhelyben folyik,
- ha részben az iskolai tanműhelyben, — együttműködési megállapodás alapján - részben más helyi
önkormányzat által fenntartott központi képzőhelyen, vagy nem iskolai tanműhelyben folyik,
- ha a 15. f), illetve 17.3. pont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelyezés a tanéven
belüli félévre, vagy tanéven belüli időszakos elhelyezésre korlátozódik, beleértve a 16.2.1. pont alatti a
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi (externátusi) nevelését, ellátását, elhelyezését
is.
Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az iskolai szakmai
elméleti, illetve gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben töltött időszak figyelembevételével számított létszám alapján történik. Ha a 15. d) és 16.1.2. pont szerinti szakképzés tört tanéves
rendszerben folyik, valamint a 15. f) pont alatti kollégiumi elhelyezésre tört tanévben kerül sor és ezzel összefüggően változik a tanulók létszáma, az érintett tanulók után a hozzájárulás igénylése és elszámolása az egyes félévekben oktatott, illetve kollégiumban elhelyezett létszám – a félévváltások
időpontjához igazodóan – 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének átlaga alapján történik. A képzési program
szerint iskolai, központi képzőhelyi és nem iskolai (változó) képzőhelyen történő, az egyes helyszíneken zajló gyakorlati képzésre fordított idő arányában, illetve a kollégiumi szolgáltatás igénybevétele
arányában kell megosztani a tanulók létszámát. Amennyiben az előbbiek szerint számítható létszám
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/19. (753-1. sz. jav. - 3.mell.9.igény), 107/21. (753-1.
sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.i)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

117/5. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont i) pont módosítását javasolják:
„i) A 15. g) pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a foglalkozásokon
részt vevő tanulók után a 2008. évi költségvetési évre – szeptember 1-jétől időarányosan 4 hónapra – a
2008/2009. tanévi becsült átlaglétszám alapján tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a 2008/2009. tanévre, a naponként összesített tényleges létszámot 62 nappal kell elosztani[, a]. A 2007/2008. tanévre – a január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 8 hónapra – [előbbiek szerint] a 2007. évi költségvetési törvény alapján figyelembe vehető
létszámot pedig 123 nappal. Ha a tanévek átlagában a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésében foglalt
időkeret legalább 75 %-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a hozzájárulásra való
igényjogosultság számításánál a foglalkozáson résztvevők átlaglétszámát kettővel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók számára a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésben meghatározott időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös
hozzájárulás.”
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sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 107/22. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.c)igény), 107/24. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 108/1. (753-1. sz.
jav. - 3.mell.11.e)ea)), 108/3. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.g)ga)), 108/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.h)ha)), 108/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.i)ia)), 108/6. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.j)igény), 108/7. (753-1. sz. jav. - 3.mell.11.k)igény), 108/8. (753-1. sz. jav. 3.mell.11.l)igény), 108/10. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)), 108/11. (753-1. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)), 108/14. (753-1. sz. jav. 3.mell.12.c)igény), 108/15. (753-1. sz. jav. - 3.mell.13.újb)), 109/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.15.igénye)), 109/3. (753-1. sz. jav. 3.mell.15.igénylez.), 111/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.), 111/4. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.), 111/5. (753-1. sz. jav. 3.mell.16.2.3.), 111/8. (753-1. sz. jav. - 3.mell.16.5.igény), 114/5. (753-1. sz. jav. - 3.mell.17.2.lez.), 114/6. (753-1. sz. jav. 3.mell.17.3.), 114/13. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.2.), 114/14. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.C)), 114/15. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.6.), 116/2. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.c)), 117/1. (753-1. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.f)), 117/4. (753-1. sz. jav. 3.mell.kieg.10.g)), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/753-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása
124/1. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/3860/603. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6., 35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13.,
35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2., 904/1., 907/2., 936/2., 972/1.,
972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4., 1020/1., 1025/1., 1027/2.,
1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltételei B) rész II.
pont módosítását javasolja:
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a illeti meg az IIII. pont szerint./
„II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
„Előirányzat: [12 256,6] 4 579,1 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.
Az [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, valamint – a 3.
számú melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevételével 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 mellékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok alakulását követi.
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19/1. (714. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 21/8. (714. sz. jav.
129/6. (714. sz. jav. - 5.mell.új28.), pontjaiban foglaltakkal.

- 1.mell.IX.fej.5.cím),

Indokolás a T/3860/714. 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.

125/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltételei B) rész II. pont igénybevétel feltételei lezáró szöveg módosítását javasolják:
/II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
„Előirányzat: 12 256,6 millió forint”
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet:/
„A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. j)-l), 12., 14.
számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. a) [számú] jogcímhez kapcsolódó férőhely, valamint – a
3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevételével 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 mellékletének
idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok alakulását követi.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125/2. (752. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.igény4.), 125/3.
(752. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.igény5.), 126/2. (752. sz. jav. - 5.mell.13.igény), 127/2. (752. sz. jav. - 5.mell.16.igény), 136/36.
(752. sz. jav. - 14.mell.új6.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/752. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

125/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
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/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
„Előirányzat: 108 379,3 millió forint”/
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti
értékhatár forintban:
a) község 500 főig [...] 36 070
b) község 501-2000 főig […] 36180
c) község 2000 fő felett […] 36 300
d) város 10 000 főig […] 38600
e) város 10 000 fő felett […] 40 100
f) megyei jogú város […] 41 900
g) főváros (kerületekkel együtt) […] 46 200
Az a)-f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az értékhatár
a B)/II. c) pont szerinti fajlagos összeg kétszerese és e törvény 3. számú melléklet 12., 13. a)pont szerinti ellátott, a 15. c)-f), 16.1. pont szerinti tanulók, a 16.3.-16.5. és 17.1. pontokból a középiskolában,
szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, illetve kollégiumban elhelyezettek, a 16.2.2.,
16.2.3. pont szerinti ellátottak – a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevételével számított 2008. évi – együttes száma szorzatának a település 2007. január 1jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”

Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125/1. (752. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.igénylez.), 125/3.
(752. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.igény5.), 126/2. (752. sz. jav. - 5.mell.13.igény), 127/2. (752. sz. jav. - 5.mell.16.igény), 136/36.
(752. sz. jav. - 14.mell.új6.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/752. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

125/3. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 4. számú melléklet igénybevétel feltételei B) rész III. pont igénybevétel feltételei 5. pont módosítását javasolják:
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
„Előirányzat: 108 379,3 millió forint”/
„5. A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása:
A 4. pontban szereplő értékhatár %-ában sávonként
Sávonként a levonásra kerülő egy főre jutó
összeg A normatív hozzájárulásból levonásra kerülő összeg
%-ban forint/fő
%-ban forint/fő
4. oszlop összesen x a település 2007. január 1-jei lakosságszáma forintban
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2.
3.
100-125
125-150
150-170
170-180
180-200
200 felett
Levonandó összesen:

4.
0
25
35
50
80
90
-

5.
-

a) A levonandó összeg nem lehet több, mint a települési önkormányzatot - beleértve a helyi kisebbségi
önkormányzatokat is - a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú melléklet 1., [2., ]5., 79., 10. a)-b), 11. b)-m), 14., 15. a), b), g), 16.6.2. pontok, valamint a 16.2.1, 16.3.-16.5., 17.1., 17.3.
pontokból az óvodás és 1-8 évfolyamon tanulók alapján 2008-ban megillető normatív hozzájárulás
összegének 80%-a.
b) Községi önkormányzatoknál a levonandó összeg felső határába nem számít bele az intézményfenntartó települést megillető 16.6.2. jogcím szerinti normatív hozzájárulás 2008. évi összege.
A közoktatási célú normatív hozzájárulások a) és b) pont szerinti számítása a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevételével történik.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125/1. (752. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.igénylez.), 125/2.
126/2. (752. sz. jav. - 5.mell.13.igény), 127/2. (752. sz. jav. - 5.mell.16.igény), 136/36.
(752. sz. jav. - 14.mell.új6.), pontjaiban foglaltakkal.
(752. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.igény4.),

Indokolás a T/3860/752. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
125/4. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872.,
873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890.,
891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909.,
910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965.,
967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000.,
1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034.,
1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055.,
1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet
1. pont módosítását javasolják:
„1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
Előirányzat: [3 000,0]2 350,0 millió forint
A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint igényelhető.”
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foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/781. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

125/5. Dr. Buzás Péter 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 5. számú melléklet 9. pont módosítását javasolja:
„9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat: [9 090,0]8 090 millió forint
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2007. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2007. és 2008. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.
Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes nyugdíjazás miatt szűnik meg, a nyugdíjazással
kapcsolatos költségek megtéríthetők, ha azok összege nem haladja meg a jogviszony felmentéssel történő megszűnése esetén járó támogatás összegét.
Amennyiben a korengedményes nyugdíjazással együttjáró költségek meghaladják a felmentés esetén
járó támogatás mértékét, akkor a korengedményes nyugdíjazás esetében is csak az az összeg illeti meg
a helyi önkormányzatot, illetve többcélú kistérségi társulást, amely felmentés esetében járna.
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További
feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2008. április 15.,
II. ütem 2008. július 15., III. ütem 2008. október 1.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszter véleménye kikérésével –
2008. február 28-áig rendeletet ad ki. E törvény egyúttal felhatalmazza a támogatási igények jogosságát elbíráló szervet, hogy a benyújtott pályázatokban megnevezett személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos alábbi személyes adatait teljes körűen megismerhesse, kezelhesse:
- név, anyja neve, születési név,
- születési hely, születési idő,
- lakcím,
- a munkaviszony megszűnés/megszűntetés jogcíme,
- szolgálati és közszolgálati idő,
- besorolás és munkakör megnevezése,
- a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontja,
- a munkavégzés alóli felmentés kezdő és záró időpontja,
- a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó adatok (felmentés
és végkielégítés összege),
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egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódok).
Az adatkezelés célja a költségvetési támogatási igények jogszerű elbírálása, ellenőrzése, és folyósítása.
A kezelt személyes adatokat a támogatási döntést követő 5 év elteltével oly módon kell fizikailag
megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.
Ez az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelet alapján
2008. évre megítélt támogatások, illetve a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/5.
takkal.

(900. sz. jav. - 5.mell.új27.),

pontjában foglal-

Indokolás a T/3860/900. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

126/1. Szabó Lajos és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872.,
873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890.,
891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909.,
910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965.,
967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000.,
1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034.,
1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055.,
1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet
12. pont módosítását javasolják:
„12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 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:
1. Forrást biztosít a korábbi években jóváhagyott EU Önerő Alap támogatás folyósítására, valamint
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Pécs – Európa Kulturális Fővárosa” nagyprojekt megvalósításához,
2. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében differenciált támogatás nyújtható az alábbi célokra:
a) a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló ivóvízminőségjavítás,
b) az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozatban szereplő és 2005. december
31-éig megalakult víziközmű társulattal rendelkező önkormányzati szennyvízelvezetés és –tisztítás,
továbbá
c) az önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak és kerékpárutak
fejlesztése
saját forrás kiegészítésére.
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A 2. pont szerinti célokhoz támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek:
a) a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések;
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 támogatást, 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. törvény 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.
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/3860/780. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

126/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. pont
igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
/13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása
Előirányzat: 35 240,0 millió forint/
„Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a jogszabályokban előírt esetekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerződést az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban: helyi közlekedés).
Támogatásra az önkormányzatok az Európai Közösségek Tanácsának 1191/69/EGK rendelete alapján
megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet megelőző évi –
veszteség (a továbbiakban: veszteség) erejéig pályázhatnak.
A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül elosztásra, figyelembe
véve az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve településkategóriák tárgyévet megelőző évi üzemi
szintű fajlagos ráfordításait is.
A támogatás igénylésénél az önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben milyen összegű saját forrás átadásával járult hozzá,
szolgáltatónként. A támogatás összege ezen önkormányzati saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja
meg.
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meg a veszteség mértékét.
Az önkormányzat a támogatást a területén működő, pályázatában szereplő szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.
A pályázati döntésig az önkormányzat - utólagos elszámolással – előleget vehet igénybe. Az előleg
mértéke havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év egy hónapra jutó támogatásának 90%át. Az előleg iránti igényt a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységéhez kell benyújtani 2008. január 15-éig, amely azt január 25-éig továbbítja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak. Az előleg első két havi összegének folyósítása február 5éig, ezt követően minden hónap 5-éig történik, amelyet az önkormányzat a szolgáltató(k)nak 8 napon
belül továbbít.
Amennyiben az önkormányzat a támogatásra nem nyújt be pályázatot, a jogtalanul igénybevett előleget a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig számított - az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (2) bekezdése szerinti - kétszeres jegybanki alapkamattal terhelten fizeti vissza.
Ha a folyósított előleg meghaladja az önkormányzatnak megítélt tárgyévi támogatás összegét, a különbözetet á döntéstől számított 8 munkanapon belül vissza kell fizetnie. Ezt követően a visszafizetés
napjáig a különbözetet az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamat terheli.
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának, megosztásának és elszámolásának, valamint a támogatás alapjául szolgáló indokolt költségek meghatározásának részletes
szabályait a gazdasági és közlekedési miniszter valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2008. március 31-éig együttes rendeletben szabályozza.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125/1. (752. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.igénylez.), 125/2.
125/3. (752. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.igény5.), 127/2. (752. sz. jav. - 5.mell.16.igény),
136/36. (752. sz. jav. - 14.mell.új6.), pontjaiban foglaltakkal.
(752. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.igény4.),

Indokolás a T/3860/752. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

127/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/33. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/626. sz. ajánlás 2. pontja) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
/14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása/
„A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak kapacitást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e célra fordított forrásaikkal
megegyező mértékű támogatást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben 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.] 16. számú melléklete tartalmazza.”
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Indokolás a T/3860/739-9. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

127/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. pont
igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
/16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
Előirányzat: 2 800,0 millió forint/
„A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a különleges gondoskodást igénylő gyermekek,
tanulók foglalkoztatásához, ellátásához az általuk fenntartott intézményekben
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a
39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató felkészítéshez, integrációs felkészítéshez, továbbá az oktatási és kulturális miniszter által kiadott óvodai fejlesztő programhoz,
- a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatásához,
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók
differenciált tankönyv-vásárlási támogatásához,
- a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi
tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz,
- [a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §ában, vagy a 39/I. §-ában foglaltak szerint szervezett] Arany János [s]Szakiskolai[, középiskolai
neveléshez, ellátáshoz] Kollégiumi programhoz,
- olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára - a Közokt. tv. 110. §ának (9) bekezdése értelmében - központi pedagógiai program alapján szervezik meg az oktatást,
- a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés
alatt álló tanulók támogatásához,
- pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez.
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008. március 15-éig rendeletet ad ki.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125/1. (752. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.igénylez.), 125/2.
(752. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.igény4.), 125/3. (752. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.igény5.), 126/2. (752. sz. jav. - 5.mell.13.igény),
136/36. (752. sz. jav. - 14.mell.új6.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/752. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

127/3. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/3860/593. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/2., 4/3., 56/5., 296/2. és 993/1. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. pont előirányzat módosítását javasolja:
„„Előirányzat: [2 000,0]2 084,7 millió forint”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/12. (906. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/4.
133/5. (906. sz. jav. - 8.mell.III.), pontjaiban foglaltakkal.

(906. sz.

jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc),

Indokolás a T/3860/906. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/4. Dr. Gegesy Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3860/283. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 42., 255. és 994. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont
a) pont módosítását javasolja:
„18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
Előirányzat: [5 000,0] 8 100,0 millió forint
A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézmények[ben meglévő
berendezések, felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszerzésekre igényelhetik] részére történő számítástechnikai eszközök, iskolaadminisztrációs szoftver beszerzésére, valamint ezek működtetésével összefiiggő kiadásokra (a továbbiakban együttesen: iskolai szoftvereszköz kiadások), továbbá taneszköz listán szereplő eszközök beszerzésére fordíthatják.
A helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben az iskolai nappali rendszerű oktatás 1-13 évfolyamán általános képzésben, valamint kollégiumi nevelésben részesülő tanulók
létszáma után a meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő
költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő infokommunikációs eszközök,
szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire legalább 3750 forint/tanuló, az iskolai
szoftvereszköz kiadásokra legalább 1600 forint/tanuló összeget igényelhetnek.
...
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól,valamint a közoktatási intézmények általi ígénylés
feltételeiről, rendjéről, az igénylés során érvényesítendő szempontokról az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével,
továbbá az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008. március 15-éig rendeletet ad ki.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/7. (701. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/6. (701. sz. jav.
- 1.mell.IX.fej.9.cím), pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás a T/3860/701. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/5. Zsigó Róbert 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 5. számú melléklet 18. pont a) pont módosítását javasolja:
„18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
Előirányzat: 5 000,0 millió forint
A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő berendezések, felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működtetéssel öszszefüggő beszerzésekre igényelhetik. A helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben az iskolai nappali rendszerű oktatás 1-13 évfolyamán általános képzésben, valamint
kollégiumi nevelésben részesülő tanulók létszáma után az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére legalább 1400 Ft/fő támogatást igényelhetnek.”
Indokolás a T/3860/862. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/6. Tatai-Tóth András 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 5. számú melléklet 18. pont a) pont módosítását javasolja:
„18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
Előirányzat: [5 000,0]4 500,0 millió forint”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/5. (867. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 25/3.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 109/6. (867. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), pontjaiban foglaltakkal.

(867.

Indokolás a T/3860/867. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/7. Tatai-Tóth András 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 5. számú melléklet 18. pont a) pont előirányzat módosítását javasolja:
/18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/
/a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok/
„Előirányzat: [5 000,0] 4 500,0 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109/5. (804. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/804. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

128/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) 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/
...
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„Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás illeti meg azon - [a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.)] a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet[ben] 2. számú mellékletében meghatározott[, a területfejlesztés
szempontjából] leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő - városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati belterületi kiépítetlen utak aránya - a 2005. évre szóló Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. (XI.2.) Korm. rendelet szerinti 1390/03. számú „A helyi
közutak adatai” elnevezésű 2005. december 31-ei állapotot tükröző adatgyűjtés szerint - meghaladja a
60%-ot. A támogatás egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban
a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál.”
…
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/1. (751. sz. jav. - 16.§(1)c)cb)), 3/2.
16.§(1)f)), 129/4. (751. sz. jav. - 5.mell.új27.), 137/1. (751. sz. jav. - 16.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

(751. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/751. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

128/2. Dr. Hoffmann Rózsa képviselő - kapcsolódva a T/3860/374. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 957. pontja) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont elhagyását
javasolja:
„[22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása
Előirányzat: 1 400,0 millió forint 2008. szeptember 1-jétől
A támogatást az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM
rendelet 10-14/F. §-ban meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerzett
intézmények működtetéséhez, fejlesztéséhez.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter véleményének
kikérésével, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008.
március 15-éig rendeletet ad ki.]”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/2. (861. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 21/11. (861.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 114/4. (861. sz. jav. - 3.mell.16.új7.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/861. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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128/3. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné,
Fedor Vilmos és dr. Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875.,
876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893.,
894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915.,
918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969.,
971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003.,
1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036.,
1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057.,
1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont
módosítását javasolják:
„22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása
Előirányzat: 500,0 millió forint 2008. január 1-jétől augusztus 31-éig
[1 400,0] 360,0 millió forint 2008. szeptember 1-jétől
A támogatást 2008. január 1-jétől augusztus 31-éig az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik 2008. szeptember 1-től a közoktatás minőségbiztosításáról és
minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ban meghatározott eljárásban a
„Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerzett intézményeket fenntartó önkormányzatok igényelhetik működtetéséhez, fejlesztéséhez.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008. március 15-éig
rendeletet ad ki.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/7.
3.mell.kieg.10.f)), pontjaiban foglaltakkal.

(810. sz. jav. - 3.mell.16.5.),

117/2.

(810. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/810. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az
Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális
bizottság ülésén nem ért egyet.

128/4. Dr. Kálmán András, Warvasovszky Tihamér, Káli Sándor, Szűcs Erika, Tasnádi
Péter, dr. Botka László, dr. Ipkovich György és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a
T/3860/324. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 43., 704. és 1004.
pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont előirányzat módosítását javasolják:
/22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása/
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[1 400,0] 1 800,0 millió forint 2008. szeptember 1-jétől”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Indokolás a T/3860/718. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

128/5. Kósa Lajos, Lázár János, Horváth István, Szalay Ferenc, Bencsik János, dr.
Zombor Gábor és dr. Gyimesi Endre képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874.,
875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892.,
893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911.,
915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968.,
969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001.,
1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035.,
1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056.,
1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22.
pont előirányzat módosítását javasolják:
/22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása/
„Előirányzat: 500,0 millió forint 2008. január 1-jétől augusztus 31-éig
[1 400,0] 1 800,0 millió forint 2008. szeptember 1-jétől”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/9. (848. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/8. (848. sz. jav.
- 1.mell.IX.fej.12.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/848. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

129/1. Zsigó Róbert 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 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 26. pont felvételével:
„26. Óvodai férőhelybővítés
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Előirányzat: 8 000,0 millió forint
Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha óvodát tartanak fenn, feltéve, hogy a 2007. december 31-ig
valamennyi férőhelyet betöltötte, és az ezután jelentkező azon gyermekek száma, akiknek a felvételét
az óvodának kötelezően biztosítania kell, meghaladja a férőhelyek 10 %-át, de legalább a 15 főt. A
támogatás során előnyben részesülnek a 3000 fő és az alatti lakosságú településen működő óvodákat.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter — a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter véleményének kikérésével — 2008. február 15-éig rendeletet ad ki.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/10. (852. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/14. (852. sz.
jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/852. 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.

129/2. Az Önkormányzati bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 26. pont módo-

sítását javasolja:
„26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása
Előirányzat: 40 000,0 millió forint
A központi költségvetés normatív feltételekkel nyújt támogatást [nyújt ]a helyi önkormányzatoknak az
általuk fenntartott költségvetési szervek munkavállalói 2008. évi illetményének — e törvény alapján
történő — növelésére. A támogatás a helyi önkormányzatot a 2008. január 1-jei [foglalkoztatotti] létszám illetményadatainak felmérése alapján illeti meg, az illetmény-előmeneteli rendszer növeléséhez
kapcsolódó kiadásaira, elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás a 2008. január 1-jétől külön
törvény szerint kötelező besorolás és az, ahhoz kapcsolódó garantált illetményszintek eléréséhez szükséges illetménynövelés összege, de legalább a közalkalmazotti illetménytábla, a közalkalmazotti pótlékalap, valamint a köztisztviselői illetményalap növekedés 60 %-a.
A középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók esetében, ahol a garantált bérminimum magasabb az illetményrendszerekben meghatározottnál, ott a garantált bérminimumokat kell figvelembe
venni a támogatás kiszámítása során.
A támogatás folyósítása a felmérést követő első ütemben halmozott időarányosan, majd havonta
egyenlő részletekben a nettó finanszírozás keretében történik. A központi költségvetés a felmérés
eredményének megállapításáig a bérfizetési időpontokhoz igazodóan előleget biztosít[,]. Az előleget
az önkormányzat a 2008. január 1-jei statisztikai létszámára figyelemmel a Magyar Államkincstáron
keresztül 2008. január 10-éig igényli elszámolási kötelezettség mellett. [A havi előleg összege a 2007.
első félévi rendszeres személyi juttatásnak az illetmény-előmeneteli rendszerek 2008. évi emelkedési
mértékével számított összegének időarányos része.] Az előleg [összege] a támogatás első ütemű folyósításakor [összegéből levonásra] kerül elszámolásra. Amennyiben az előleg magasabb a felmérés
alapján az önkormányzatot megillető támogatás időarányos részénél, úgy a túllépés teljes összegét az
önkormányzat - a visszafizetés napjáig a 20% feletti túllépésre számított kétszeres jegybanki alapkamattal terhelten - visszafizeti. A támogatási igény felmérésé[nek]ről [módszerét], a folyósítás és az elszámolás rendjé[t]ről a Kormány 2008. február 29-éig rendelet[ben szabályozza]et ad ki.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

129/3. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 27. pont
módosítását javasolják:
„27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása
Előirányzat: 500,0 millió forint
A támogatást Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkormányzatai igényelhetik:
a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat és
Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, és
b) amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm.
rendelet 2006. december 31-én hatályos rendelkezései szerint az 1-2. számú mellékletekben szereplő
kistérségek területén találhatók.
A 2009. évre az előirányzat 100%-ára vállalható kötelezettség.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2008. március 15-éig rendeletet
alkot.”
Indokolás a T/3860/747. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

129/4. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 27. pont
módosítását javasolják:
„27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása
Előirányzat: 500,0 millió forint
A támogatást Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkormányzatai igényelhetik:
a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat és
Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, és
b) amelyek [a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.)] a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet [2006. december
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A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2008. március 15-éig rendeletet
alkot.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/1. (751. sz. jav. - 16.§(1)c)cb)), 3/2.
16.§(1)f)), 128/1. (751. sz. jav. - 5.mell.20.igény), 137/1. (751. sz. jav. - 16.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

(751. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/751. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

129/5. Dr. Buzás Péter 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 5. számú melléklet 27. pont módosítását javasolja:
„27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása
Előirányzat: [500,0]1 500 millió forint
A támogatást Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkormányzatai igényelhetik:
a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat és
Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, és
b) amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm.
rendelet 2006. december 31-én hatályos rendelkezései szerint az 1-2. számú mellékletekben szereplő
kistérségek területén találhatók.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2008. március 15-éig rendeletet
alkot.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125/5.
kal.

Indokolás a T/3860/900. számon.

(900. sz. jav. - 5.mell.9.),

pontjában foglaltak-

- 328 A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

129/6. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/3860/603. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6., 35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13.,
35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2., 904/1., 907/2., 936/2., 972/1.,
972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4., 1020/1., 1025/1., 1027/2.,
1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 27. pont módosítását javasolja:
„27. Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése
Előirányzat: [500] 8 177,5 millió forint
Az előirányzat a villamosenergia liberalizáció miatti áremelkedésből származó kiadási többletet saját
forrásból részben vagy egészben finanszírozni nem képes települési önkormányzatok támogatására
szolgál. Igénylése 2008. évben az e törvény 6. számú melléklet 1. pontja szerinti feltételrendszer keretében történik. A támogatás a 6. számú melléklet 1.3.1.2. pontja szerint számított – de legfeljebb a működési forráshiánynak megfelelő – összegben jár. A támogatásról a pénzügyminiszter július 15-éig,
illetve november 30-áig dönt és annak önkormányzatonkénti összegét a Magyar Közlönyben, illetve a
Pénzügyminisztérium honlapján teszi közzé. A támogatás átutalására – a nettó finanszírozás keretében
– a közzététel hónapjáig időarányosan járó támogatásra szólóan egy összegben, a további részre vonatkozóan havi ütemezésben kerül sor. A szeptember 30-áig benyújtott igénylés alapján megállapított
támogatás átutalása a közzétételt követően, soron kívül történik.
Az igénybe vett támogatás elszámolása a villamosenergia szolgáltatóval (szolgáltatókkal) kötött szolgáltatási szerződés(ek)ből következő áremelkedés éves súlyozott átlagos mértéke miatti kiadásnövekmény alapján történik.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19/1. (714. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 21/8. (714. sz. jav.
- 1.mell.IX.fej.5.cím), 124/1. (714. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/714. 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.

6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
129/7. Dr. Géczi József Alajos képviselő - kapcsolódva a T/3860/599. számú módosító javaslathoz (T/3860/617. sz. ajánlás 56/6., 254/3., 1010/3., 1010/6. és 1010/8. pontjai) a törvényjavaslat
6. számú melléklet 1. pont módosítását javasolja:
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„1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása
„1.1. Nem igényelhet támogatást ezen a címen az az önkormányzat, amely(nek):
1.1.1. lakosságszáma 1 000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik,illetve nem vállalja, hogy legkésőbb 2009. január 1-jei hatállyal körjegyzőséghez fog tartozni, kivéve, ha ez alól a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik. E támogatás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala is.
A közigazgatási hivatal a felmentést megadja:
- ha az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási feladatai ellátására körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon,
- ha az önkormányzat az igazgatási feladatai ellátására már működő körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé,”
Indokolás a T/3860/902. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

129/8. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/599. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 56/6., 254/3., 1010/3., 1010/6. és 1010/8.
pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1.3. alpont 1.3.1. alpont módosítását javasolják:
„1.3.1. A működési kiadás számításánál - az útmutató módszertana szerint - a tárgyévre vonatkozó
költségvetési törvény alapján kialakításra került paramétereket lehet figyelembe venni. Ezen belül
1.3.1.1. a személyi juttatásoknál növekmény e támogatás megállapításánál nem vehető figyelembe,
1.3.1.2. a dologi kiadásoknál a tárgyévet megelőző év tényleges kiadása [2,3] 2,4 %-os növekménye,
ezen túl a villamosenergia – az áramszolgáltatási szerződés(ek) alapján számított, egységár változásból fakadó áremelkedés éves súlyozott átlagos mértéke szerinti – kiadásnövekményének [4,5] 4,8 %
feletti része vehető figyelembe. Ez utóbbi kiadásnövekmény támogatásának forrását az e törvény 5.
számú melléklet 26. pont szerinti jogcím előirányzata biztosítja.
1.3.1.3. a köz- és magánszféra együttműködése (a továbbiakban: PPP) keretében megvalósult létesítmények esetében - ha a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetből 2008. évben
költségvetési támogatásban részesülnek - a működési kiadások körében – a szolgáltatási szerződés hatálya időszakában – kizárólag az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjból az üzemeltetéshez
kapcsolódó fizetési kötelezettség 25 %-a vehető figyelembe. Az üzemeltetési célú hozzájárulás-rész
arányát az önkormányzati szolgáltatási díjban és a költségvetési hozzájárulásban egyenlőnek kell tekinteni. Egyéb esetben a PPP keretei között megvalósult fejlesztéshez kapcsolódó működési kiadások
nem vehetők számításba.”
Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Indokolás a T/3860/749-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

129/9. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/599. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 56/6., 254/3., 1010/3., 1010/6. és 1010/8.
pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1.3. alpont 1.3.2. alpont 1.3.2.1. pont módosítását javasolják:
„1.3.2. A személyi juttatások számításánál
1.3.2.1. a főállású polgármester, alpolgármester illetményét és a társadalmi megbízatású polgármester,
alpolgármester havi tiszteletdíját
- azon települési önkormányzatnál, ahol a lakosságszám 350 fő vagy az alatti, a [tárgyévben] 2007.
évben hatályos köztisztviselői illetményalap két- és félszeresével megegyezően,
- azon települési önkormányzatnál, ahol a lakosságszám 351-750 fő közötti, a [tárgyévben] 2007. évben hatályos köztisztviselői illetményalap három- és félszeresével megegyezően,
- a 750 fő feletti lakosságszámú település önkormányzata, vagy a 750 fő vagy az alatti főállású polgármestert foglalkoztató és 2008. január 1-jén legalább három községet magában foglaló körjegyzőségi székhelyként működő települési önkormányzat esetében a [tárgyévben] 2007. évben hatályos köztisztviselő illetményalappal a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 3. és 4. §-a alapján
számított minimum összegben lehet figyelembe venni.”
Indokolás a T/3860/749-2. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

129/10. Jauernik István képviselő, valamint Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/599. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás
56/6., 254/3., 1010/3., 1010/6. és 1010/8. pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont
igénybevétel feltételei 1.3. alpont 1.3.7. alpont kiegészítését javasolják a következő új 1.3.7.3. pont
felvételével:
/1.3.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:/
„1.3.7.3. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1/B. mellékletében szereplő önkormányzatnál az építésügyi hatósági feladatokhoz kapcsolódó - az útmutató módszertana szerinti - forráshiány összege,”
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás a T/3860/746, 772. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

129/12. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/599. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 56/6., 254/3., 1010/3., 1010/6. és 1010/8.
pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1.3. alpont 1.3.9. alpont módosítását javasolják:
„1.3.9. Amennyiben az önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelőző évi teljesített működési kiadásainak összege a 2006. évi teljesített működési kiadások[nak a 2 %-kal növelt] országos, településkategóriánkénti egy lakosra jutó - a helyi kötelező feladatok megjelenítését eredményező, útmutató
módszertana szerinti korrekciókkal és a legalacsonyabb és legmagasabb működési kiadást teljesítő önkormányzatok 3 %-a figyelmen kívül hagyásával - számított átlagának 110 %-át meghaladja, illetve
nem éri el annak 90 %-át, akkor a forráshiány összege csökken, illetve nő. A számítást az OEP finanszírozási kör nélkül kell elvégezni. Egy adott önkormányzat szempontjából a településkategória átlaga
az önkormányzat lakosságszáma alapján, a kategória intervallumának közepétől való elhelyezkedése
figyelembevételével kerül - az útmutató módszertana szerint - meghatározásra. A számításnál a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó feladat ellátását végző intézményeket fenntartó városi önkormányzatok külön kategóriát alkotnak.”
Indokolás a T/3860/749-3. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

129/13. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/599. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 56/6., 254/3., 1010/3., 1010/6. és 1010/8.
pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1.10. alpont módosítását javasolják:
„1.10. Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól, amennyiben a
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet átcsoportosítási
szabályaira vonatkozó rendelkezések – e törvény 16. § (2) bekezdése és 51. § [(6)] (5) bekezdése – lehetőségei kimerültek.”
Indokolás a T/3860/749-4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

129/14. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/599. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 56/6., 254/3., 1010/3., 1010/6. és 1010/8.
pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei kiegészítését javasolják
a következő új 1.11. alpont felvételével:
„1. 11. A 2009. évtől történő igénylésre vonatkozó egyes szabályok
1.11.1. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:
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1.11 .1.2. a tárgyévet megelőző év január 1-jei és december 31-ei értékpapír és egyéb pénzügyi eszközök állománya csökkenéséből — az útmutató módszertana szerint számított — működési célra fordított összeg.
1.11.2. A jelen melléklet 1.3.9. pont szerinti átlagtól való eltérés számításakor — legfeljebb az országos településkategória 100 %-os mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat előző évi kiadását
csökkenti az 1.11.1.1. és 1.11.1.2. pontban meghatározott összeg .”
Indokolás a T/3860/749-5. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

129/15. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872.,
873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890.,
891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909.,
910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965.,
967., 968., 969., 971., 976., 977., 978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000.,
1001., 1003., 1007., 1009., 1019., 1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034.,
1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055.,
1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet
2. pont módosítását javasolják:
„2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra
igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára.
Előirányzat: [300]150 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19/2., 21/19., 22/2., 107/17., 125/4. pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/781. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

130/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/601. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 64/3., 254/5. és 1016/2. pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 2. pont előirányzat módosítását javasolják:
„2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra
igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára.
Előirányzat: [300] 250 millió forint”
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131/1. (750. sz. jav. - 7.mell.a)), pontjaiban foglaltakkal.

- 1.mell.IX.fej.7.cím),

Indokolás a T/3860/750. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

7. számú melléklet: A helyi önkormányzatok színházi támogatása
130/2. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér

Gyula, dr. Gyimesi Endre, dr.
Cser-Palkovics András, dr. Lukács Tamás, Kubatov Gábor és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/3860/601. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 64/3., 254/5.
és 1016/2. pontjai) a törvényjavaslat 7. számú melléklet módosítását javasolják:
„7. számú melléklet a 2007. évi …. törvényhez
A helyi önkormányzatok színházi támogatása
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 960,0] 11 060,0 millió forint.
Ebből:
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT: [9 629,7] 9 654,7 millió forint
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak
szerint:
millió forint
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) [272,9] 282,9
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) [59,9] 64,9
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház
Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház)
3 713,7
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata
(Komédium Színház Kht.)
28,8
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata
(A FENYÁR Kht. Piccolo Színháza) 43,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház)
[460,1] 480,1
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) [101,1] 106,1
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Győri Balett)
[554,4] 569,4
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) [299,8] 309,8
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Katona József Színház)
[262,8] 272,8
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] 264,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
(Móricz Zsigmond Színház)
[262,7] 272,7
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] 327,6
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] 75,0
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház)
[260,8] 270,8
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Hevesi Sándor Színház)
[256,6] 266,6
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.
b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT: 387,3 millió forint
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak
szerint:
millió forint
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás
Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) [25,3] 28,0
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház)
[55,0] 60,0
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház)
[35,8] 39,0
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) [31,4] 35,0
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) [42,2] 47,0
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Csodamalom Bábszínház)
[33,1] 36,0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) [27,4] 30,0
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) [25,5] 28,0
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)
[35,0] 38,5
Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) [31,9] 35,0
Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) [44,7] 50,0
Összesen:
387,3
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ELŐIRÁNYZAT: [943,0] 1 027,0 millió forint
E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján a helyi önkormányzatok által fenntartott – az a) és b) pontban nem szereplő – színházak, illetve az általuk támogatott szabadtéri színpadok, nemzetiségi színházak, valamint színházi vállalkozások és alternatív műhelyek igényelhetik. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a következő:
millió forint
Színházak pályázati támogatása
Szabadtéri színházak [290,0] 320,0
Nemzetiségi színházak**
[102,0] 110,0
Független színházi műhelyek, kiemelt független színházi műhelyek, vállalkozói színházak
[269,0] 300,0
Független tánc- és mozgásszínházi műhelyek, kiemelt független tánc- és mozgásszínházi műhelyek
[145,0] 160,0
Független színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek
137,0
Összesen:
943,0
** Amennyiben nemzetiségi színházak az érintett országos kisebbségi önkormányzatok fenntartásába
kerülnek át, úgy a támogatás időarányos része az érintett országos kisebbségi önkormányzatot illeti
meg oly módon, hogy azt a helyi önkormányzat átadja a részére.
Az elosztásról – az oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázat alapján – kuratórium dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/1. (690. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 25/9. (690. sz. jav.
- 1.mell.IX.fej.12.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/690. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

131/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/601. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 64/3., 254/5. és 1016/2. pontjai) a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont módosítását javasolják:
„A helyi önkormányzatok színházi támogatása
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 960,0] 11 010,0millió forint.
Ebből:
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT: [9 629,7] 9 679,7 millió forint
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak
szerint:
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millió forint
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 272,9
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 59,9
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház
Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház)
3 713,7
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata
(Komédium Színház Kht.)
28,8
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata
(A FENYÁR Kht. Piccolo Színháza) 43,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház)
460,1
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 101,1
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Győri Balett)
554,4
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 246,8
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] 100,0
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 ezeket – közszolgáltatási szerződés
alapián – közhasznú szervezet, vagy gazdasági társaság működteti tovább, de tevékenységét az önkormányzat 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.”

- 337 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/1. (750. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.6.cím), 23/2. (750. sz. jav.
- 1.mell.IX.fej.7.cím), 130/1. (750. sz. jav. - 6.mell.2.előir.), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/750. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

131/2. Ágh Péter, dr. Hende Csaba és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a
T/3860/461. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 62., 95. és 1014.
pontjai) a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont módosítását javasolják:
„A helyi önkormányzatok színházi támogatása
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 910,0 millió forint.
Ebből:
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT: [9 629,7]9 579,7 millió forint
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak
szerint:
millió forint
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 272,9
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 59,9
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház
Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház)
3 713,7
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata
(Komédium Színház Kht.)
28,8
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata
(A FENYÁR Kht. Piccolo Színháza) 43,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház)
[460,1]500,0
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 101,1
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Győri Balett)
554,4
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 246,8
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 299,8
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Katona József Színház)
262,8
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház)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
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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]100,0
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]9 579,7
* 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: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/3.
jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), pontjaiban foglaltakkal.

(887. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím),

25/18.

(887. sz.

Indokolás a T/3860/887. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/1. Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/3860/60. számú módosító javaslathoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 133. pontja) a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
„a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT: 9 629,7 millió forint
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, továbbá ilyen színházi feladat ellátására közhasznú szervezetekkel és gazdasági társaságokkal közszolgáltatási szerződést kötő, azt
költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:”
Megjegyzés: A mód. javaslat azonos tartalmú a T/3860/811. számú módosító javaslattal, azonban az
eltérő bizottsági állásfoglalások miatt külön pontban vezettük fel.

Indokolás a T/3860/623. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
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133/2. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/60. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/626. sz. ajánlás 133. pontja) a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT: 9 629,7 millió forint
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság
vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, továbbá ilyen színházi feladat ellátására közhasznú szervezetekkel és gazdasági társaságokkal közszolgáltatási szerződést kötő, azt
költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:”
Indokolás a T/3860/811. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású
támogatásai
133/3.

Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/537. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11.,
35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1., 67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1.,
874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1., 887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1.,
896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1., 909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1.,
936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1., 1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1.,
1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1., 1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1.,
1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1., 1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet
II. rész 2. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 15 073,7 millió forint
„A támogatást a települési önkormányzat az általa – a Szoctv. 37/H. §-a (2) bekezdésének megfelelően
– szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti. A támogatás a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra fordítható. A támogatás összege
foglalkoztatottanként [3 700] 3 900 forint mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli.
….”
Indokolás a T/3860/798. számon.
A módosító javaslatot:
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Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

133/4. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész
módosítását javasolják:
„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA
ELŐIRÁNYZAT: 35 504,1 millió forint
A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a következő
normatívák alapján vehető igénybe.
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 920 172] 3 924 917 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok [legkisebb létszámáról szóló
28/1996. (XI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet) „A hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata
szerint.] készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról szóló 32/2007. (X.25.) ÖTM
rendelet (a továbbiakban: 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet 2. mellékletének 2008. évi létszám összesen
rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza.
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 122 775 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó
helyi önkormányzat veheti igénybe, a [28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A hivatásos önkormányzati
tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint.] 32/2007.
(X. 25.) ÖTM rendelet 2. mellékletének 2008. évi létszám összesen rovat adatai szerint. A normatíva a
Hszt. illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza.
c) Illetménykiegészítéshez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 91 000 forint/fő
A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a Hszt.
103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei
illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai illetménykiegészítéséhez –
a [28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma”
című mellékletének táblázata „Létszám összesen” rovatában –] 32/2007. (X. 25 .) ÖTM rendelet 2.
mellékletének 2008. évi létszám összesen rovat adatában Budapest részére – meghatározott létszám
szerint.
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető igénybe:
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 717] 4 930 forint/m2

- 341 A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi engedélyben
szereplő fűtéssel és világítással együttesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra igénybe vett – fűtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület szerint.
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a [hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó
legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: 7/2006. (II. 10.) BM rendelet)] 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet 1. mellékletében meghatározott és üzemeltetett tűzoltó [technikai eszközök] járművek és technikai eszközök előző 3 évben
(2004-2006. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A számításnál nem vehető figyelembe a tűzoltás-vezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által futott kilométerek száma, továbbá a térítéses munkák kilométerei.
c) A[ különleges]z egyedi tűzoltó járművek[, speciális és egyedi eszközök] és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe a [7/2006. (II. 10.) BM rendelet] 32/2007. (X. 25 .) ÖTM rendelet 1.
mellékletében meghatározott működő, különleges szerek és egyedi eszközök száma alapján (habbal
oltó gépjármű, porral oltó gépjármű, magasból mentő [gépjármű], műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális konténerszállító gépjármű, por-hab kombinált oltójármű, speciális erdőtüzes
gépjármű, tűzoltóhajó, generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlőszállító[ jármű], légzőbázis, kamera, tűzoltó-csoport jármű, tűzoltásvezetői gépjármű, tűzoltó motorcsónak).
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 57 800 000 forint
A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe, a
fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez.
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó
helyi önkormányzat veheti igénybe a [28/1996. (XI. 26.) BM] 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet 2. mellékletének „A készenléti jellegű szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
[létszáma” melléklete] 2008. évi „[L]létszám összesen” rovat[ának] adata szerint.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez.
A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján – a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2008. évi állami támogatása mutatószám felméréséről szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató, továbbá a 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet 2. melléklete szerint – a költségvetési évben vállalt kötelezettségek valamint jogszerűen elszámolt
költségek figyelembevételével történik. Az elszámolásnál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy
kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj ellenében végzett munkák bevételei és kiadásai. Az év
végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.
A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2009. június 30-áig
használható fel.”
Indokolás a T/3860/753-2. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a
Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén
nem ért egyet.

133/5. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/3860/593. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 4/2., 4/3., 56/5., 296/2. és 993/1. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész módosítását javasolja:
III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA
ELŐIRÁNYZAT: [35 504,1]35 419,4 millió forint
A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a következő
normatívák alapján vehető igénybe.
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 920 172 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok [legkisebb létszámáról szóló
28/1996. (XI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet) „A hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata
szerint.]készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról szóló 32/2007. (X.25.) ÖTM
rendelet [a továbbiakban 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet] 2. mellékletének 2008. évi létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza.
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 122 775 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó
helyi önkormányzat veheti igénybe, a [28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A hivatásos önkormányzati
tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint.]32/2007.
(X.25.) ÖTM rendelet 2. mellékletének 2008. évi létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a
Hszt. illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza.
c) Illetménykiegészítéshez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 91 000 forint/fő
A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a Hszt.
103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei
illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai illetménykiegészítéséhez –
a [28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma”
című mellékletének táblázata „Létszám összesen” rovatában –]32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet 2.
mellékletének 2008. évi létszám összesen rovat adatában Budapest részére – meghatározott létszám
szerint.
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető igénybe:
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 717 forint/m2
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önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi engedélyben
szereplő fűtéssel és világítással együttesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra igénybe vett – fűtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület szerint.
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a [hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó
legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: 7/2006. (II. 10.) BM rendelet)]32/2007 (X.25.) ÖTM rendelet 1. mellékletében meghatározott és üzemeltetett tűzoltó [technikai eszközök]járművek és technikai eszközök előző 3 évben
(2004-2006. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A számításnál nem vehető figyelembe a tűzoltás-vezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által futott kilométerek száma, továbbá a térítéses munkák kilométerei.
c) Az egyedi [különleges] tűzoltó járművek[, speciális és egyedi eszközök]és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe a [7/2006. (II. 10.) BM rendelet]32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet 1. mellékletében meghatározott működő, különleges szerek és egyedi eszközök száma alapján (habbal oltó
gépjármű, porral oltó gépjármű, magasból mentő [gépjármű], műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó,
daru, konténer szállító gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális konténerszállító gépjármű, por-hab kombinált oltójármű, speciális erdőtüzes gépjármű,
tűzoltóhajó, generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlőszállító [jármű], légzőbázis, kamera, tűzoltócsoport jármű, tűzoltásvezetői gépjármű, tűzoltó motorcsónak).
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 57 800 000 forint
A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe, a
fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez.
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó
helyi önkormányzat veheti igénybe a [28/1996. (XI. 26.) BM] 32/2007. (X.25.) ÖTM) rendelet2. mellékletének „A készenléti jellegű szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
[létszáma” melléklete]2008. évi l „[L]étszám összesen” rovat[ának] adata szerint.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez.
A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján – a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2008. évi állami támogatása mutatószám felméréséről szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató, továbbá a 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet 2. melléklete) szerint – a költségvetési évben vállalt kötelezettségek valamint jogszerűen elszámolt
költségek figyelembevételével történik. Az elszámolásnál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy
kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj ellenében végzett munkák bevételei és kiadásai. Az év
végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.
A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2009. június 30-áig
használható fel.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/12. (906. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/4.
jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 127/3. (906. sz. jav. - 5.mell.17.előir.), pontjaiban foglaltakkal.

(906. sz.
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Indokolás a T/3860/906. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/6. Dr. Bóka István 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 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei
2. pont 2. pont 1. pont módosítását javasolja:
„2.2.1. Közoktatási intézményi feladat
A többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként vagy szervező tevékenységével biztosítja, hogy
a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézménye megfeleljen a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
–
a többcélú kistérségi társulás,
–
a települési önkormányzatok által alkotott intézményi társulások, vagy
–
a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 80 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó
gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint:
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye
stb.) szerinti településen van. A [10 000]20 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 60 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe.
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)
rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. A [10 000]20 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő intézmények székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező
gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 30 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb az aa) pont szerint bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek után igényel-

- 345 hető. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak minősülnek.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/5. (839. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/13. (839.
sz. jav. - 1.mell.IX.fej.12.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/839. 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.

133/7. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/325. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 1048. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel
feltételei 2. pont 2. pont 1. pont módosítását javasolják:
„2.2.1. Közoktatási intézményi feladat
A többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként vagy szervező tevékenységével biztosítja, hogy
a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézménye megfeleljen a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
–
a többcélú kistérségi társulás,
–
a települési önkormányzatok által alkotott intézményi társulások, vagy
–
a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 96 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 76 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó
gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint:
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye
stb.) szerinti településen van. A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén
működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 60 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe.
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)
rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő intézmények szék-
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tanulók után az alaptámogatás 30 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb
az aa) pont szerint bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek után igényelhető. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak minősülnek.
b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 76 000 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 óvodákba,
iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabuszszolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak
minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénylése és
elszámolása a Kiegészítő szabályok 2.8. pontjában meghatározottak szerint történik. A támogatás
igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. E
támogatás 15 %-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ha a
fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja.
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 fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől különböző településen tagintézménye működik. 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 kizárólag 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.
d) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000] 76 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó
gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő
szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január
1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek
tekintendő.
e) Kistelepülési tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő iskola 1-4. évfolyamára
járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az
intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je
után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfo-
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2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő.”
Indokolás a T/3860/866. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/8. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/325. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 1048. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel
feltételei 2. pont 2. pont 1. pont módosítását javasolják:
„2.2.1. Közoktatási intézményi feladat
A többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként vagy szervező tevékenységével biztosítja, hogy
a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézménye megfeleljen a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
–
a többcélú kistérségi társulás,
–
a települési önkormányzatok által alkotott intézményi társulások, vagy
–
a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 95 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 79 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó
gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint:
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye
stb.) szerinti településen van. A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén
működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 60 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe.
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)
rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő intézmények székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek,
tanulók után az alaptámogatás 30 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb
az aa) pont szerint bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek után igényelhető. E támoga-
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b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 79 000 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 óvodákba,
iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabuszszolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak
minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénylése és
elszámolása a Kiegészítő szabályok 2.8. pontjában meghatározottak szerint történik. A támogatás
igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. E
támogatás 15 %-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ha a
fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja.
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 fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől különböző településen tagintézménye működik. 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 kizárólag 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.
d) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó
gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő
szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január
1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek
tekintendő.
e) Kistelepülési tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő iskola 1-4. évfolyamára
járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az
intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je
után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez
2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. A támogatás kétszerese vehető igénybe, ha a tagintézmény a társadalmi –
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munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékének megfelelő 1500 lakosságszám alatti településén
működik, és amennyiben a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8)MKM
rendelet 39/E. §-ában meghatározott feltételek fennállnak a tanulók integrációs nevelése az 5. évfolyamtól biztosított.”
Indokolás a T/3860/869. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/9. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/325. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 1048. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel
feltételei 2. pont 2. pont 1. pont módosítását javasolják:
„2.2.1. Közoktatási intézményi feladat
A többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként vagy szervező tevékenységével biztosítja, hogy
a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézménye megfeleljen a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
–
a többcélú kistérségi társulás,
–
a települési önkormányzatok által alkotott intézményi társulások, vagy
–
a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 95 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 77 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó
gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint:
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye
stb.) szerinti településen van. A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén
működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 60 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe.
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)
rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő intézmények székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek,
tanulók után az alaptámogatás 30 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb
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b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 77 000 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 óvodákba,
iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabuszszolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak
minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénylése és
elszámolása a Kiegészítő szabályok 2.8. pontjában meghatározottak szerint történik. A támogatás
igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. E
támogatás 15 %-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ha a
fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja.
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 fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől különböző településen tagintézménye működik. 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 kizárólag 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.
d) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó
gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő
szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január
1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek
tekintendő.
e) Kistelepülési tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007.
január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb
1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott in-
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Indokolás a T/3860/870. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/10. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont módosítását javasolja:
„2.2.1. Közoktatási intézményi feladat
A többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként vagy szervező tevékenységével biztosítja, hogy
a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézménye megfeleljen a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
–
a többcélú kistérségi társulás,
–
a települési önkormányzatok által alkotott intézményi társulások, vagy
–
a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után
FAJLAGOS ÖSSZEG: 74 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után
FAJLAGOS ÖSSZEG: 80 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó
gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint:
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye
stb.) szerinti településen van. A [10 000] 20 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok
területén működő, intézményi társulás által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után
az alaptámogatás [60 %-ának megfelelő támogatás] abban az esetben vehető igénybe, ha a bejáró
gyermekek, tanulók lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) az intézményi társulásban részt
vevő településen van.
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)
rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. [A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő intézmények
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gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 30 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe.] E
támogatás legfeljebb az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók számával azonos számú gyermekek, tanulók után igényelhető, mely szabályt az 1-4.,illetve 5-8. évfolyamon külön-külön kell alkalmazni. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén
lakónak minősülnek.
b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 74 000 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 óvodákba,
iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabuszszolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak
minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénylése és
elszámolása a Kiegészítő szabályok 2.8. pontjában meghatározottak szerint történik. A támogatás
igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. E
támogatás 15 %-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ha a
fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja.
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 fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől különböző településen tagintézménye működik. 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 kizárólag 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.
d) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000] 74 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó
gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő
szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január
1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek
tekintendő.
e) Kistelepülési tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.

- 353 A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007.
január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb
1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. A támogatás kétszerese vehető igénybe azon gyermekek, 1-4.
évfolyamos tanulók után, melyek a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet által meghatározott településeken működő, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott
feltételeket teljesítő tagintézményekbe járnak, és integrációs nevelésük 5. évfolyamtól biztosított.”
Indokolás a T/3860/917. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

134/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/537. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11.,
35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1., 67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1.,
874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1., 887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1.,
896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1., 909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1.,
936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1., 1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1.,
1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1., 1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1.,
1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1., 1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet
IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont a) pont módosítását javasolják:
„a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő/év
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra,
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra.
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 80 000 forint/fő/év
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra,
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó
gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint:
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye
stb.) szerinti településen van. A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén
működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 60 %-ának megfelelő támogatás, a 2 000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok területén működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 120 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe.
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)
rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő intézmények székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek,
tanulók után az alaptámogatás 30 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb
az aa) pont szerint bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek után igényelhető. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak minősülnek.”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/1. (794. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.d)), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/794. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

134/2. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/325. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 1048. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel
feltételei 2. pont 2. pont 1. pont a) pont módosítását javasolják:
/a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény/
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye
stb.) szerinti településen van. A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén
működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás [60 %-ának megfelelő támogatás] akkor vehető igénybe , ha a bejáró gyermekek, tanulók lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) a 20 000 fő feletti települési önkormányzattal közoktatási intézményt fenntartó önkormányzati társulásban lévő településen van.”
Indokolás a T/3860/868. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/3860/537. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11.,
35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1., 67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1.,
874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1., 887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1.,
896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1., 909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1.,
936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1., 1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1.,
1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1., 1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1.,
1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1., 1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet
IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. pont 1. pont d) pont módosítását javasolják:
„d) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 000] 68 000 forint/fő/év
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra,
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó
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szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január
1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek
tekintendő.”
Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134/1.
foglaltakkal.

(794. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.a)),

pontjában

Indokolás a T/3860/794. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/2. Tóth Ferenc 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 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei
2. pont 2. pont 1. pont d) pont módosítását javasolja:
„d) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/fő/év
– 2008. évben időarányosan 4 hónapra,
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó
gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő
szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. [A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő.]”
Indokolás a T/3860/853. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/3. Kuzma László képviselő - kapcsolódva a T/3860/493. számú módosító javaslathoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878.,

- 356 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896.,
897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924.,
927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977.,
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019.,
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039.,
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060.,
1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei
2. pont 2. pont 1. pont e) pont módosítását javasolja:
„e) Kistelepülési tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő/év
–
2008. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2009. évben időarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő iskola 1-4. évfolyamára
járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az
intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. [A 2007. január 1je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6.
évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő –
intézmény új tagintézménynek tekintendő.]”
Indokolás a T/3860/854. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/4. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878.,
879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896.,
897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924.,
927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977.,
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019.,
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039.,
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060.,
1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei
2. pont 2. pont 2. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
/2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat/
„A többcélú kistérségi társulás a támogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)-b), d)-f) és h) pontjai szerinti
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának megszervezése esetén azon ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyilvántartás szerint – [a nevelési
évek/tanévek során] a 2007/2008. tanévben legalább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban:
–
logopédiai ellátás, gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal,
–
nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén [2008. évben] legalább hat alkalommal,
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továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén [a 2007/2008. tanévben] legalább egy alkalommal,
–
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §ában meghatározott időkeretben.
Nevelési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült ellátottak után igényelhető.
A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás
fenntartásában működő intézmény/intézmények útján, szakember közös foglalkoztatásával.
A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelő intézmények működési és fejlesztési kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok
működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.”
Indokolás a T/3860/805. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/1. Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/3860/537. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11.,
35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1., 67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1.,
874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1., 887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1.,
896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1., 909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1.,
936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1., 1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1.,
1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1., 1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1.,
1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1., 1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet
IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. pont igénybevétel feltételei a) pont módosítását javasolják:
„a) Szociális étkeztetés
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [6 500] 6 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 500] 5 500 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról.
A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény, vagy
intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/3.
ban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/797. számon.

(797. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igényg)),

pontjá-
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/2. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
„g) Nappali ellátás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 64 000 forint/fő
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az időskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek nappali intézményei közül
legalább egy alapszolgáltatás kistérségi szintű biztosításáról. Egy település vonatkozásában csak egy
ellátás-szervezési formában megszervezett nappali ellátást biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után
igényelhető támogatás.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti meg.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához,
utazási kiadásaihoz használható fel.”
Indokolás a T/3860/753-3. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/3. Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/3860/537. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/3., 35/1., 35/3., 35/5., 35/7., 35/11.,
35/14., 35/16., 35/18., 36/1., 40/1., 67/1., 67/3., 68/1., 69/1., 255/2., 270/1., 867/6., 869/1., 872/1.,
874/1., 875/1., 879/1., 880/1., 884/1., 887/1., 887/3., 888/1., 890/1., 890/2., 891/2., 892/1., 895/1.,
896/1., 897/1., 898/1., 901/1., 908/1., 909/1., 915/1., 918/1., 921/1., 924/1., 927/1., 930/1., 933/1.,
936/1., 977/4., 1019/1., 1022/1., 1024/1., 1026/1., 1027/1., 1028/1., 1029/1., 1038/1., 1039/1., 1043/1.,
1044/1., 1045/1., 1047/1., 1049/1., 1049/2., 1052/1., 1053/1., 1054/1., 1055/1., 1056/1., 1057/1.,
1058/1., 1059/1., 1059/2., 1060/1., 1062/1. és 1063/1. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet
IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. pont igénybevétel feltételei g) pont módosítását javasolják:
„g) Nappali ellátás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [90 000] 85 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [64 000] 80 000 forint/fő
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
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A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az időskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, valamint a fogyatékos személyek nappali intézményei közül legalább
egy alapszolgáltatás kistérségi szintű biztosításáról. Egy település vonatkozásában csak egy ellátásszervezési formában megszervezett nappali ellátást biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhető támogatás.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti meg.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához,
utazási kiadásaihoz használható fel.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/1.
ban foglaltakkal.

(797. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.4.igénya)),

pontjá-

Indokolás a T/3860/797. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/4. Halmai Gáborné 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 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei
2. pont 7. pont módosítását javasolja:
2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 300 000 forint/könyvtári szolgáltató hely
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak
ellátásához. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkező,
könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát lehet figyelembe venni.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A támogatás – a többcélú
kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a
nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg.
A támogatás [a mozgókönyvtári feladat ellátásának sérelme nélkül] felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi
színtérként is működhessen. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.”

- 360 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/8. (760. sz. jav. - 8.mell.kieg.4.), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/3860/760. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/5. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész
igénybevétel feltételei 2. pont 8. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján – a Kiegészítő szabályok 5. pontja szerinti feltételeknek megfelelően – gondoskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról.
A többcélú kistérségi társulás biztosítja a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek, önmaga és munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok, intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.
A többcélú kistérségi társulást a belső ellenőrzési feladat ellátásában résztvevő települési önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás, intézményi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
száma alapján alaptámogatás illeti meg az alábbiak szerint:
– az alaptámogatás valamennyi települési önkormányzat száma, [és ]a többcélú kistérségi társulás és
költségvetési szerveinek, a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények 2007. január 1-jét
követő átszervezése során létrejött tagintézményeinek, továbbá a 3 500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési szerveinek száma alapján, valamint
– a 3500 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok költségvetési szervei közül legfeljebb a 3
500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési szerveivel azonos számú költségvetési szerv után igényelhető.
Az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe a 3 500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok
költségvetési szerveinek száma alapján, amennyiben a többcélú kistérségi társulás saját feladatellátásában gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.
A támogatás felhasználható a belső ellenőrzési feladat szervezése és ellátása során felmerülő működési
és felhalmozási kiadásokhoz.”
Indokolás a T/3860/755. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/6. Halmai Gáborné, Katanics Sándor és Bókay Endre képviselők - kapcsolódva a
T/3860/493. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868.,
869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886.,
887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904.,
905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924., 927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951.,
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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 Kiegészítő szabályok 2. pont 2.3. alpont 2.3.7. pont módosítását
javasolják:
„2.3.7. Azon települési önkormányzatot, amely önállóan is tart fenn közoktatási intézményt, kizárólag
abban az esetben lehet közoktatási intézményi társulás tagjaként [az] átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából [az egyes óvodai, iskolai évfolyamok tekintetében nem vehető] figyelembe
venni, ha más, területén működő közoktatási intézményt intézményi társulás [tagjaként] székhelyeként tart fenn.”
Indokolás a T/3860/762. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/7. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Sós
Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és
Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/3860/493. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/3860/508. sz. ajánlás 35., 56., 65., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878.,
879., 880., 881., 882., 883., 884., 885., 886., 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896.,
897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 915., 918., 921., 924.,
927., 930., 933., 936., 939., 943., 946., 951., 955., 959., 963., 965., 967., 968., 969., 971., 976., 977.,
978., 981., 982., 986., 987., 988., 990., 992., 993., 997., 999., 1000., 1001., 1003., 1007., 1009., 1019.,
1022., 1024., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039.,
1043., 1044., 1045., 1047., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060.,
1061., 1062. és 1063. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont
2.8. pont módosítását javasolják:
„2.8. A közoktatási intézményi feladat esetében a feladat ellátásához kapcsolódó támogatások megállapítása – az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók számának és az ehhez kapcsolódó támogatás
meghatározásának kivételével – a tervezésnél a többcélú kistérségi társulás által közölt tényleges – a
tárgyévet megelőző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével történik. Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve többcélú kistérségi társulás szintjén figyelembe vett ellátottak, oktatottak
2007/2008. tanévi nyitó létszámát és a 2008/2009. tanévi nyitó létszámát kell figyelembe venni.
Az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók után a szolgáltatás [megkezdését követő hónaptól]megkezdésének hónapjától támogatás vehető igénybe:
–
a 2007/2008. tanév tekintetében időarányosan, legfeljebb 8 hónapra,
–
a 2008/2009. tanév tekintetében időarányosan, legfeljebb 4 hónapra.
Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve többcélú kistérségi társulás szintjén figyelembe vett a
2007/2008. tanévben és a 2008/2009. tanévben utaztatott gyermekek, tanulók számát kell figyelembe
venni a közoktatási intézmények vezetőjének adatszolgáltatása alapján.”
Indokolás a T/3860/817. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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136/8. Halmai Gáborné 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 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 4. pont
módosítását javasolja:
„4. A mozgókönyvtári és közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással összefüggő
szabályok
A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelheti a támogatást, ha legalább négy, nyilvános
könyvtárral nem rendelkező – könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – települési önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat:
–
A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok nyilvános városi vagy a
megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat. A többcélú kistérségi társulás szerződést köt a szolgáltatóval.
–
A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok (vagy a többcélú kistérségi társulás)
könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodnak, amelyekben a szolgáltató által kiszállított
könyvtári állomány elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a
megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók.
–
A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz
működtetéséről.
–
A többcélú kistérségi társulás a támogatásból hozzájárulhat a szolgáltató könyvtár által kialakított kistérségi információs portál működtetéséhez is - kapcsolódva a Rokka (kulturális fonál) és a
Portál programhoz.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/4.
foglaltakkal.

(760. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.7.),

pontjában

Indokolás a T/3860/760. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

9. számú melléklet: Az elkülönített állami pénzalapok kiadásai és bevételei
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP fejezet

136/9. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. Fejezet
28. cím módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
28 [Erőforrás-fejlesztési hozzájárulás rehabilitációs része] Rehabilitációs hozzájárulás14 278,0
bev.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/10.
(625. sz. jav. - 9.mell.LXIX.fej.19.cím), pontjaiban foglaltakkal.

(625. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.31.cím),

136/11.

Indokolás a T/3860/625. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Gazdasági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.

136/10. A Foglalkoztatási bizottság

a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. Fejezet

31. cím módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
31 [Erőforrás-fejlesztési hozzájárulás szakképzési része] Szakképzési hozzájárulás 37 800,0 bev.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/9.
(625. sz. jav. - 9.mell.LXIX.fej.19.cím), pontjaiban foglaltakkal.

(625. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.28.cím),

136/11.

Indokolás a T/3860/625. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP fejezet

136/11. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIX. Fejezet
19. cím módosítását javasolja:
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
19 [Erőforrás-fejlesztési hozzájárulás innovációs része] Innovációs járulék23 296,0 bev.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/9.
(625. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.31.cím), pontjaiban foglaltakkal.

(625. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.28.cím),

136/10.

Indokolás a T/3860/625. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési
bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.
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11. számú melléklet: A Nyugdíjbiztosítási Alap előirányzatai
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet

136/12. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3.,
178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2.,
398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1.,
571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2., 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4.,
820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2., 824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2.,
1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1. pontjai) a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 1.
cím 2. alcím módosítását javasolják:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék
[336 804,9]

/-336 804,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/13. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alcúj1.jcs),
136/14. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alcúj3.jcsúj1.jc), 136/15. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alcúj3.jcsúj2. jc),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/733. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/13. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3.,
178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2.,
398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1.,
571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2., 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4.,
820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2., 824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2.,
1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1. pontjai) a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 1.
cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék
1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

329 904,9 /+329 904,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/12. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alc),
136/14. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alcúj3.jcsúj1.jc), 136/15. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alcúj3.jcsúj2. jc),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/733. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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136/14. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3.,
178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2.,
398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1.,
571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2., 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4.,
820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2., 824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2.,
1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1. pontjai) a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 1.
cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport új 1. jogcím felvételével:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék
3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
1 Rokkantsági nyugellátás

3 500,0

/+3500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/12. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alc),
136/13. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alcúj1.jcs), 136/15. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alcúj3.jcsúj2. jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/733. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/15. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/591. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3.,
178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1., 316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2.,
398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2., 421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1.,
571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2., 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4.,
820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2., 824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2.,
1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1. pontjai) a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. Fejezet 1.
cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport új 2. jogcím felvételével:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék
3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
2 Pénztártagok visszalépése

3 400,0

/+3400,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/12. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alc),
136/13. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alcúj1.jcs), 136/14. (733. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alcúj3.jcsúj1.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/733. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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12. számú melléklet: Az Egészségbiztosítási Alap előirányzatai
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet

136/16. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport
1.jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai
2 Táppénz
1 Táppénz

[96 260,6]

95 297,6

/-963,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/27. (709. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/709. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/17. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport
13. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
13 Célelőirányzatok

[1 689,2]

1 158,0

/-531,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/26. (708. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/708. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/18. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/611. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 15. jogcím módosítását javasolják:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
15 Mentés

[21 401,5]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/25.
pontjában foglaltakkal.

22 401,5

/+1000,0 kiad./

(726. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc6.jcs),

Indokolás a T/3860/726. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/19. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/611. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII.
Fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
18 Összevont szakellátás

[531 811,8]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
18 Összevont szakellátás
[531 511,8]

532 871,8

/+1060,0 kiad./

531 811,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/23. (710. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc),
136/24. (710. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/710. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/20. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/611. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII.
Fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolja:
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2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
18 Összevont szakellátás

[531 811,8]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
18 Összevont szakellátás
[531 511,8]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14/6.
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcsúj21jc.), pontjaiban foglaltakkal.

529 311,8

/-2 500,0 kiad./

531 811,8 kiad.

(783. sz. jav. - 75.§új(5)),

136/21.

(783. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/783. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Egészségügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/21. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/611. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII.
Fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím felvételével:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
21 Gyógyszerészeti konzultáció díja

2 500,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14/6.
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban foglaltakkal.

(783. sz. jav. - 75.§új(5)),

/+2 500,0 kiad./

136/20.

(783. sz. jav. -

Indokolás a T/3860/783. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Egészségügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/22. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/495. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 140., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071. és 1072. pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
3 Anyatej-ellátás

[ 300,0]

360,0

/+60,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/29. (879. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/879. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/23. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/611. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII.
Fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
4 Gyógyszertámogatás
1 Gyógyszertámogatás kiadásai
Megjegyzés:

A

[292 000,0]

300 040,0

/+8040,0 kiad./

módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/19. (710. sz. jav. 136/24. (710. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal.

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc),

Indokolás a T/3860/710. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/24. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/611. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII.
Fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
4 Gyógyszertámogatás
2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás
Megjegyzés:

A

[18 100,0]

9 000,0

/-9100,0 kiad./

módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/19. (710. sz. jav. 136/23. (710. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), pontjaiban foglaltakkal.

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc),

Indokolás a T/3860/710. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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136/25. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/611. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 2. cím 3. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
6 Utazási költségtérítés

[7 500,0]

Megjegyzés:

az

A

módosító javaslat összefügg
pontjában foglaltakkal.

ajánlás

6 500,0
136/18.

/-1000,0 kiad./
(726.

sz.

jav.

-

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc),

Indokolás a T/3860/726. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/26. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1 Központi hivatali szerv
[17 269,8]
17 801,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[10 493,6]
10 633,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[3 319,8]
3 365,8
3 Dologi kiadások
[2 945,5]
3 290,7
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Központi hivatali szerv
[17 493,6]
1 Személyi juttatások
[10 626,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[3 361,8]
3 Dologi kiadások
[2 982,8]
Megjegyzés:

A

módosító javaslat összefügg
pontjában foglaltakkal.

az

ajánlás

/+531,2 tám./
/+140,0 kiad./
/+46,0 kiad./
/+345,2 kiad./

17 269,8 tám.
10 493,6 kiad.
3 319,8 kiad.
2 945,5 kiad.
136/17.

(708.

sz.

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs13.jc),

Indokolás a T/3860/708. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

jav.

-
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136/27. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1 Központi hivatali szerv
[17 269,8]
18 232,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[10 493,6]
10 820,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[3 319,8]
3 424,8
3 Dologi kiadások
[2 945,5]
3 426,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 395,0]
445,0
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Központi hivatali szerv
[17 493,6]
1 Személyi juttatások
[10 626,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[3 361,8]
3 Dologi kiadások
[2 982,8]
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 400,0]

/+963,0 tám./
/+327,0 kiad./
/+105,0 kiad./
/+481,0 kiad./
/+50,0 kiad./

17 269,8 tám.
10 493,6 kiad.
3 319,8 kiad.
2 945,5 kiad.
395,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/16. (709. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím2.alc2.jcs1.jc),
pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/709. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/28. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1 Központi hivatali szerv
[17 269,8]
17 493,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[10 493,6]
10 626,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[3 319,8]
3 361,8
3 Dologi kiadások
[2 945,5]
2 982,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 172,8]
175,0
6 Kamatfizetések
[ 59,2]
60,0
2 Felhalmozási költségvetés

/+223,8 tám./
/+132,8 kiad./
/+42,0 kiad./
/+37,3 kiad./
/+2,2 kiad./
/+0,8 kiad./

- 372 1 Intézményi beruházási kiadások
3 Kölcsönök

[ 395,0]
[ 296,3]

Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Központi hivatali szerv
[17 493,6]
1 Személyi juttatások
[10 626,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[3 361,8]
3 Dologi kiadások
[2 982,8]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 175,0]
6 Kamatfizetések
[ 60,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 400,0]
3 Kölcsönök
[ 300,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/30. (711.
136/31. (711. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím3.alc19.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

400,0
300,0

/+5,0 kiad./
/+3,7 kiad./

17 269,8 tám.
10 493,6 kiad.
3 319,8 kiad.
2 945,5 kiad.
172,8 kiad.
59,2 kiad.
395,0 kiad.
296,3 kiad.
sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc),

Indokolás a T/3860/711. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/29. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/495. számú módosító javaslathoz (T/3860/508. sz. ajánlás 140., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071. és 1072. pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1 Központi hivatali szerv
[17 269,8]
17 209,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 172,8]
112,8
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Központi hivatali szerv
[17 493,6]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 175,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/22.
pontjában foglaltakkal.

/-60,0 tám./
/-60,0 kiad./

17 269,8 tám.
172,8 kiad.

(879. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc3.jcs),

Indokolás a T/3860/879. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/30. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,

- 373 647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
2 Igazgatási szervek
[2 130,1]
2 163,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 356,7]
361,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[25,5]
25,8
3 Dologi kiadások
[2 271,6]
2 300,4
Az OGY. 2007. november 27-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Igazgatási szervek
[2 163,7]
1 Személyi juttatások
[ 361,2]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 25,8]
3 Dologi kiadások
[2 300,4]

/+33,6 tám./
/+4,5 kiad./
/+0,3 kiad./
/+28,8 kiad./

2 130,1 tám.
356,7 kiad.
25,5 kiad.
2 271,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/28. (711.
136/31. (711. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím3.alc19.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc),

Indokolás a T/3860/711. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136/31. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/3860/591. számú módosító javaslathoz
(T/3860/617. sz. ajánlás 0/2., 0/4., 0/5., 0/6., 0/7., 97/6., 140/3., 178/10., 253/1., 255/4., 256/1., 257/1.,
316/1., 326/4., 327/1., 330/1., 361/1., 394/1., 394/2., 398/2., 398/4., 398/7., 405/1., 420/1., 420/2.,
421/1., 421/2., 421/3., 421/4., 421/5., 421/6., 569/1., 571/1., 571/2., 618/1., 624/1., 633/1., 643/2.,
647/1., 647/2., 728/2., 728/3., 734/1., 742/1., 772/1., 804/4., 820/4., 820/6., 820/8., 822/1., 822/2.,
824/1., 825/1., 825/2., 827/1., 860/1., 867/2., 867/5., 1064/2., 1064/7., 1064/8., 1076/1. és 1077/1.
pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. Fejezet 5. cím 3. alcím 19. jogcím-csoport
módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
3 Központi kezelésű előirányzatok
19 Egészségbiztosítási nyilvántartások fejlesztése [2 000,0]
1 742,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[1 633,0]
1 375,6
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/28.
136/30. (711. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal.

/-257,4 tám./
/-257,4 kiad./

(711. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc),

Indokolás a T/3860/711. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

14. számú melléklet: Az 1. számú mellékletben az alábbi címrendi helyeken,
illetve azok alatt szereplő előirányzatok teljesülése módosítás nélkül eltérhet
az előirányzattól
136/32. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők, valamint a Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 14. számú melléklet 1. pont LXIII.fejezet módosítását javasolja:
„LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP fejezetben
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (1. cím, 5. alcím)
[Normatív járulékkedvezmény visszatérítés] Járulékkedvezmény megtérítés (1. cím, 7. alcím[, 1.
jogcím-csoport])
Álláskeresési támogatások (4. cím, 1. alcím)
Vállalkozói járadék (4. cím, 2. alcím)
Jövedelempótló támogatás (4. cím, 3. alcím)
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (4. cím, 4. alcím)
Bérgarancia kifizetések (5. cím)”
Indokolás a T/3860/629, 739. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/34. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/538. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 14. számú melléklet 3. pont XXVI. fejezet
módosítását javasolják:
„3. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció (16. cím, 38. alcím, 2. jogcím-csoport)
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (16. cím, 92. alcím)”
Indokolás a T/3860/740. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/35. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/611. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 254/15. és 1070/1. pontjai) a törvényjavaslat 14. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 6. pont felvételével:
„6. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételeknek a tervezettnél kedvezőbb alakulása esetén a pénzügyminiszter jóváhagyásával - a tervezetthez viszonyított többlet-bevételek mértékéig - túlléphető:
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
Ingatlan vásárlás (2. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport )
Ingatlan-beruházások
(2.
cím,
1.
alcím,
3.
jogcím-csoport
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Életjáradék termőföldért (2. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások (2. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)
Egyéb vagyonkezelési kiadások (2. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport)”
Indokolás a T/3860/737. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/36. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 14. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 6. pont felvételével:
„6. Az európai uniós támogatások megelőlegezése miatt; de legfeljebb a budapesti 4-es – Budapest
Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló
2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatok finanszírozási szerződésben foglalt arányos támogatás folyósítása céljából túlléphető:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA fejezetben
Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása (12. cím)”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125/1. (752. sz. jav. - 4.mell.igényB)II.igénylez.), 125/2.
(752. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.igény4.), 125/3. (752. sz. jav. - 4.mell.igényB)III.igény5.), 126/2. (752. sz. jav. - 5.mell.13.igény),
127/2. (752. sz. jav. - 5.mell.16.igény), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/752. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136/37. Jauernik István

képviselő a törvényjavaslat 14. számú melléklet módosítását ja-

vasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA fejezetben
[Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének
támogatása (12. cím)]”
Indokolás a T/3860/538. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

Megjegyzés: Jauernik István és Farkas Imre képviselők a T/3860/538. számú indítványukat
2007. november 23-án visszavonták, de azt Jauernik István képviselő sajátjaként 2007. december 5-én fenntartotta.

16. számú melléklet: A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege
137/1. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/3860/603. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/3860/617. sz. ajánlás 34/1., 34/2., 34/4., 35/2., 35/4., 35/6.,
35/8., 35/9., 35/10., 35/12., 35/13., 35/15., 35/19., 36/3., 40/4., 56/7., 67/2., 67/4., 69/2., 254/7., 887/2.,
904/1., 907/2., 936/2., 972/1., 972/2., 976/2., 977/1., 977/2., 977/3., 977/5., 999/1., 1006/1., 1010/4.,
1020/1., 1025/1., 1027/2., 1028/2. és 1038/2. pontjai) a törvényjavaslat 16. számú melléklet módosítását javasolják:
„A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege
millió forintban
Megnevezés
Közép-Magyar-ország Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl ÉszakMagyar-ország Észak-Alföld Dél-Alföld összesen
régió
Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen
[6 546,8] 6 344,2 [2 788,9] 2 540,7[2 920,0]2655,8[4 416,2 ]4 304,6[7159,0 ]6 677,1[7 926,0]7
502,2[4 613,1 ]4 745,4[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]3,0
[24,2] 23,9
[58,7] 55,8
[75,6] 75,2
[26,0] 30,4
200,0
10. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
[792,4 ] 790,8[1 042,9 ]977,6[1 301,8 ]1 242,6[1759,8 ]1 831,4[2139,1]2 081,2[2 306,4 ]2
269,7[1527,6 ]1 676,7 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]0,0
[724,2] 717,6 [1 873,9]1 773,9
[2 423,8] 2 408,0
[750,4] 900,5 5 800,0
XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet
12. cím, 3. alcím Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
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] 338,8 [492,9] 329,3 [732,9] 542,2 [992,0] 683,6 [1
211,5]
847,8
[872,1] 668,6 [5 500,0]3 900,0
LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
1. cím Hazai innováció támogatása
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[1 027,4] 1 027,3
[729,8] 762,0

[505,9] 492,2
5 000,0”

[472,2] 459,3

[573,5] 587,9

[761,7] 749,0

[929,5] 922,3

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/1. (751. sz. jav. - 16.§(1)c)cb)), 3/2. (751.
16.§(1)f)), 128/1. (751. sz. jav. - 5.mell.20.igény), 129/4. (751. sz. jav. - 5.mell.új27.), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. -

Indokolás a T/3860/751. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

137/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 17. számú melléklet helyébe a követ-

kező rendelkezést javasolja:
„17. számú melléklet a 2007. évi ….. törvényhez
A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege
forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2008. évben
[Fizetési fokozatok
A
B
C
1.
69 000 75 000
000
153 500
2.
1,0175 1,0200
3.
1,0350 1,0400
4.
1,0525 1,0600
5.
1,0700 1,0800
6.
1,0875 1,1000
7.
1,1050 1,1325
8.
1,1250 1,1650
9.
1,1450 1,1975
10.
1,1650 1,2325
11.
1,1850 1,2675
12.
1,2075 1,3025
13.
1,2300 1,3375
14.
1,2525 1,3750

Fizetési osztályok
D
E
F
G
H
76 000 78 000 88 000 120 500

I
J
125 500

128 500

1,0250
1,0500
1,0750
1,1000
1,1250
1,1550
1,1850
1,2200
1,2550
1,2900
1,3275
1,3650
1,4025

1,0500
1,1000
1,1500
1,2000
1,2600
1,3350
1,4100
1,4850
1,5600
1,6250
1,6900
1,7550
1,8200

1,0600
1,1350
1,2100
1,2850
1,3600
1,4200
1,4825
1,5450
1,6075
1,6700
1,7325
1,8025
1,8725”]

Fizetési Fizetési osztályok
fokozatok
A
B
1.
69 000 77 000 78 000
000
154 500
2.
1,0175 1,0175 1,0200
3.
1,0350 1,0350 1,0400
4.
1,0525 1,0525 1,0650
5.
1,0700 1,0700 1,0900
6.
1,0875 1,0875 1,1125
7.
1,1075 1,1075 1,1375
8.
1,1275 1,1400 1,1625
9.
1,1500 1,1725 1,1950
10.
1,1725 1,2075 1,2300
11.
1,1950 1,2425 1,2675

1,0250
1,0500
1,0750
1,1000
1,1250
1,1525
1,1875
1,2250
1,2625
1,3000
1,3375
1,3750
1,4125

1,0275
1,0550
1,0900
1,1250
1,1600
1,1975
1,2350
1,2725
1,3100
1,3475
1,3775
1,4075
1,4425

1,0375
1,0750
1,1125
1,1500
1,1875
1,2250
1,2675
1,3100
1,3700
1,4300
1,4900
1,5500
1,6100

1,0375
1,0750
1,1125
1,1500
1,1875
1,2250
1,2750
1,3350
1,3975
1,4600
1,5225
1,5850
1,6475

1,0450
1,1000
1,1650
1,2400
1,3150
1,3900
1,4650
1,5250
1,5850
1,6450
1,7050
1,7750
1,8450

C
D
E
F
79 000 89 000 122 000

G
H
127 000

I
J
129 500

1,0250
1,0500
1,0750
1,1000
1,1250
1,1525
1,1875
1,2250
1,2625
1,3000

1,0500
1,1000
1,1500
1,2000
1,2600
1,3350
1,4100
1,4850
1,5600
1,6250

1,0600
1,1350
1,2100
1,2850
1,3600
1,4200
1,4825
1,5450
1,6075
1,6700

1,0275
1,0550
1,0900
1,1250
1,1600
1,1975
1,2350
1,2725
1,3100
1,3475

1,0350
1,0725
1,1100
1,1475
1,1850
1,2225
1,2650
1,3075
1,3675
1,4275

1,0350
1,0725
1,1100
1,1475
1,1850
1,2225
1,2725
1,3325
1,3950
1,4575

1,0450
1,1025
1,1675
1,2425
1,3175
1,3925
1,4675
1,5275
1,5875
1,6475

141

142
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12.
13.
14.

1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725”

Megjegyzés: Az OGY. 2007. november 27-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/3. (916. sz. jav. - 4.§(8)), 1/2. (916. sz. jav. - 12.§(3)), 9/3.
(916. sz. jav. - 56.§), 9/4. (916. sz. jav. - 57.§(1)), 9/5. (916. sz. jav. - 58.§), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/3860/916. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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Az Emberi jogi bizottság utólagos állásfoglalásai a T/3860/626. számú ajánlás alábbi pontjairól:
Aj.pont
10.
12.
18..
22.

Bizottság
nem támogatja
nem támogatja
egyharmada sem támogatja
egyharmada sem támogatja

Előterjesztő
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet

Budapest, 2007. december 6.

Összeállította az Országgyűlés Hivatalának Jogi és Tájékoztatási Főosztálya
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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 sajtóbizottságának 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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