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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 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/6571/4., /5., /14., /21., /22., /23.,
/24., /25., /27., /28., /39., /41., /43., /45., /46., /47., /48., /49., /51., /52., /53., /55., /57., /58., /60., /62., /64.,
/65., /66., /67., /68., /69., /70., /71., /72., /73., /74., /75., /76., /77., /78., /79., /80., /81., /82., /83., /84., /85.,
/86., /87., /88., /89., /90., /91., /92., /93., /94., /95., /97., /99., /101., /109., /112., /113., /114., /115., /116.,
/117., /118., /119., /120., /121., /122., /123., /124., /125., /126., /127., /128., /129., /130., /131., /132.,
/133., /134., /135., /136., /137., /138., /140., /141., /142., /143., /144., /145., /146., /147., /148., /149.,
/150., /151., /157., /163., /164., /165., /166., /167., /168., /169., /170., /171., /172., /173., /175., /179.,
/180., számú módosító javaslatokat.
Visszavont módosító indítványok: T/6571/3. (Veres János)
Az Alkotmányügyi és a Sportbizottság a módosító indítványokról 2008. november 17-ei ülésén foglal
állást.

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.
Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzatmegjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító javaslatokat jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is.
Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok
jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 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.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..
A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.
Az ajánlás I. részében szerepelnek azok a módosító javaslatok is, amelyek ugyan fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaznak, de a kiadási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik támogatási (bevételi) előirányzat, illetve a támogatási elői-
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1. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 4. § kiegészítését javasolja a következő új (8)
bekezdés felvételével:
„(8) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére kell biztosítani, illetve javára kell elszámolni a központi
költségvetési szervek esetében azt az összeget, amely a tizenharmadik havi illetmény (munkabér), továbbá a külön juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzatok csökkentésével,
valamint az illetményekkel összefüggésben számításba vett előirányzat változása miatt keletkezett. Az
előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2. (4. sz. jav. - 5.§), 3. (4. sz. jav. - 11.§), 4. (4. sz.
jav. - 13.§(1)), 5. (4. sz. jav. - 13.§(2)), 6. (4. sz. jav. - 30.§(1)a)), 7. (4. sz. jav. - 53.§), 8. (4. sz. jav. 65.§(3)), 9. (4. sz. jav. - 74.§(1)), 10. (4. sz. jav. - 77.§(1)), 11. (4. sz. jav. - 79.§(1)a)), 13. (4. sz. jav. 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 14. (4. sz. jav. - 1.mell.I.fej.2.cím), 15. (4. sz. jav. - 1.mell.I.fej.5.cím1.alc), 29.
(4. sz. jav. - 1.mell.II.fej.1.cím), 30. (4. sz. jav. - 1.mell.III.fej.1.cím), 31. (4. sz. jav. 1.mell.IV.fej.1.cím), 32. (4. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 33. (4. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 35. (4. sz.
jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím), 37. (4. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39. (4. sz. jav. 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40. (4. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 41. (4. sz. jav. 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 42. (4. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím5.alc), 43. (4. sz. jav. 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 44. (4. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 45. (4. sz. jav. 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 46. (4. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 48. (4. sz. jav. 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 50. (4. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 55. (4. sz. jav. 1.mell.IX.fej.5.cím), 60. (4. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 61. (4. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 62.
(4. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 63. (4. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 65. (4. sz. jav. 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 68. (4. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 77. (4. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 112. (4. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 119. (4. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 133.
(4. sz. jav. - 1.mell.X.fej.4.cím), 134. (4. sz. jav. - 1.mell.X.fej.6.cím), 135. (4. sz. jav. 1.mell.X.fej.8.cím), 147. (4. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím1.alc), 148. (4. sz. jav. 1.mell.X.fej.11.cím2.alc), 149. (4. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 150. (4. sz. jav. 1.mell.X.fej.11.cím4.alc), 151. (4. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 155. (4. sz. jav. 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 156. (4. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 161. (4. sz. jav. 1.mell.XI.fej.5.cím), 164. (4. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 165. (4. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.11.cím), 178.
(4. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.14.cím1.alc), 179. (4. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím), 180. (4. sz. jav. 1.mell.XII.fej.2.cím1.alc), 181. (4. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím2.alc), 182. (4. sz. jav. 1.mell.XII.fej.3.cím), 183. (4. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.4.cím), 184. (4. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), 185.
(4. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.6.cím), 187. (4. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.7.cím), 188. (4. sz. jav. 1.mell.XII.fej.8.cím), 190. (4. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.9.cím), 206. (4. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc),
207. (4. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 208. (4. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 214. (4. sz. jav.
- 1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), 215. (4. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím1.alc), 216. (4. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.2.cím2.alc), 217. (4. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.3.cím1.alc), 218. (4. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.3.cím2.alc), 219. (4. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.4.cím), 220. (4. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.5.cím), 221. (4. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.6.cím), 227. (4. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.zárol.egyens..tart.), 228. (4. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 231. (4. sz. jav. 1.mell.XIV.fej.2.cím), 232. (4. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.3.cím), 233. (4. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím),
235. (4. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.5.cím), 236. (4. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 238. (4. sz. jav. 1.mell.XIV.fej.10.cím), 239. (4. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.11.cím), 240. (4. sz. jav. 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242. (4. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.15.cím), 243. (4. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím),
244. (4. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), 262. (4. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 266. (4. sz. jav. 1.mell.XVI.fej.3.cím), 267. (4. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.5.cím), 268. (4. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.cím),
269. (4. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.7.cím), 283. (4. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), 284. (4. sz. jav. 1.mell.XVII.fej.2.cím), 285. (4. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.3.cím), 286. (4. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím),

-4287. (4. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím1.alc), 288. (4. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím2.alc), 289. (4. sz.
jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím3.alc), 290. (4. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.6.cím), 291. (4. sz. jav. 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292. (4. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 293. (4. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.9.cím),
294. (4. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.10.cím), 299. (4. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 301. (4. sz. jav. 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 304. (4. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.4.cím), 309. (4. sz. jav. 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311. (4. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 312. (4. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím),
314. (4. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.3.cím), 315. (4. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.4.cím), 316. (4. sz. jav. 1.mell.XX.fej.6.cím), 318. (4. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.cím), 327. (4. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs1.jc), 337. (4. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc), 338. (4. sz. jav. 1.mell.XXI.fej.1.cím2.alc), 339. (4. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), 341. (4. sz. jav. 1.mell.XXI.fej.3.cím), 342. (4. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.4.cím), 343. (4. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím),
345. (4. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.7.cím), 355. (4. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 357. (4. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.4.cím), 358. (4. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 366. (4. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím),
368. (4. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 374. (4. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.13.cím1.alc), 375. (4. sz. jav.
- 1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc), 376. (4. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc1.jcs), 377. (4. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 378. (4. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc3.jcs), 379. (4. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.26.cím1.alc7.jcs), 380. (4. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.27.cím2.alc), 382. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.1.cím), 383. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 386. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 390. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.5.cím), 391. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 392. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.7.cím), 393. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.8.cím), 394. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.11.cím), 395. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.12.cím), 396. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.13.cím), 397. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.14.cím), 403. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 414. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.cím1.alc), 415. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.20.cím2.alc), 416. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.cím3.alc), 417. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.20.cím5.alc), 418. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.cím8.alc), 419. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.21.cím2.alc1.jcs), 420. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím2.alc2.jcs), 421. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.21.cím2.alc3.jcs), 422. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím2.alc4.jcs), 423. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.21.cím2.alc5.jcs), 424. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím2.alc6.jcs), 425. (4. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.21.cím2.alc8.jcs), 426. (4. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím2.alc9.jcs), 427. (4. sz. jav. 1.mell.XXX.fej.1.cím), 428. (4. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.1.cím), 429. (4. sz. jav. 1.mell.XXXI.fej.4.cím), 430. (4. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.5.cím), 431. (4. sz. jav. 1.mell.XXXIII.fej.1.cím1.alc), 432. (4. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.2.cím), 433. (4. sz. jav. 1.mell.XXXIII.fej.3.cím), 435. (4. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.4.cím), 436. (4. sz. jav. 1.mell.XXXIII.fej.5.cím), 437. (4. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.6.cím), 438. (4. sz. jav. 1.mell.XXXIII.fej.7.cím), 439. (4. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.8.cím), 440. (4. sz. jav. 1.mell.XXXIII.fej.9.cím), 441. (4. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.10.cím), 442. (4. sz. jav. 1.mell.XXXIII.fej.11.cím), 443. (4. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.12.cím), 444. (4. sz. jav. 1.mell.XXXIV.fej.1.cím), 445. (4. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.3.cím), 446. (4. sz. jav. 1.mell.XLI.fej.1.cím1.alc1.jcs2.jc), 447. (4. sz. jav. - 1.mell.XLI.fej.1.cím2.alc1.jcs), 448. (4. sz. jav. 1.mell.XLI.fej.1.címúj5.alc), 449. (4. sz. jav. - 1.mell.XLI.fej.2.cím2.alc1.jcs1.jc), 450. (4. sz. jav. 1.mell.XLI.fej.2.cím3.alc1.jcs), 452. (4. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 453. (4. sz. jav. 1.mell.XLII.fej.1.cím2.alc), 454. (4. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím3.alc), 455. (4. sz. jav. 1.mell.XLII.fej.1.cím6.alc), 456. (4. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím9.alc1.jcs), 457. (4. sz. jav. 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 458. (4. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 459. (4. sz. jav. 1.mell.XLII.fej.2.cím3.alc), 460. (4. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3.cím1.alc), 461. (4. sz. jav. 1.mell.XLII.fej.3.cím3.alc), 462. (4. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc), 463. (4. sz. jav. 1.mell.XLII.fej.5.cím3.alc6.jcs), 464. (4. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc3.jcs), 467. (4. sz. jav. 3.mell.1.a)fajl.), 468. (4. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 470. (4. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 471. (4. sz. jav. 3.mell.2.a)ac)fajl.), 472. (4. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 473. (4. sz. jav. - 3.mell.2.b)bb)fajl.), 474. (4. sz.
jav. - 3.mell.3.a)fajl.), 475. (4. sz. jav. - 3.mell.3.b)ba)fajl.), 476. (4. sz. jav. - 3.mell.3.b)bb)fajl.), 477. (4.
sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.), 478. (4. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.), 479. (4. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 480.
(4. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 481. (4. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.), 482. (4. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 483. (4.
sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), 484. (4. sz. jav. - 3.mell.9.a)fajl.), 485. (4. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 486. (4. sz.

-5jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487. (4. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 488. (4. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489. (4. sz.
jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490. (4. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491. (4. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 492. (4. sz.
jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494. (4. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495. (4. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496. (4. sz.
jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497. (4. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498. (4. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 499. (4. sz.
jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500. (4. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 501. (4. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.),
502. (4. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 503. (4. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)), 504. (4. sz. jav. 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505. (4. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506. (4. sz. jav. 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507. (4. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 508. (4. sz. jav. - 3.mell.12.c)), 510. (4.
sz. jav. - 3.mell.13.a)fajl.), 512. (4. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 513. (4. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 514. (4.
sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 515. (4. sz. jav. - 3.mell.16.1.1.fajl.), 516. (4. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 517.
(4. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 518. (4. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.fajl.), 519. (4. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.),
520. (4. sz. jav. - 3.mell.16.3.fajl.), 521. (4. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522. (4. sz. jav. 3.mell.16.5.1.fajl.), 524. (4. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 525. (4. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), 529. (4.
sz. jav. - 3.mell.16.6.2.fajl.), 530. (4. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 531. (4. sz. jav. - 3.mell.18.), 532. (4. sz.
jav. - 3.mell.Kieg.10.felv.), 533. (4. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.e)), 534. (4. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.f)), 536.
(4. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.lez.), 550. (4. sz. jav. - 5.mell.23.), 553. (4. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.1.új1.),
554. (4. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.1.1.), 555. (4. sz. jav. - 6.mell.1.igény3.1.2.), 556. (4. sz. jav. 7.mell.előir.felv.), 557. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)előir.), 558. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény1.), 559. (4.
sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény2.), 560. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény3.), 561. (4. sz. jav. 7.mell.előir.a)igény4.), 562. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény5.), 563. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény6.),
564. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény7.), 565. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény8.), 566. (4. sz. jav. 7.mell.előir.a)igény9.), 567. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény10.), 568. (4. sz. jav. 7.mell.előir.a)igény11.), 569. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény12.), 570. (4. sz. jav. 7.mell.előir.a)igény13.), 571. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény14.), 572. (4. sz. jav. 7.mell.előir.a)igény15.), 573. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény16.), 574. (4. sz. jav. 7.mell.előir.a)igény17.), 575. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény18.), 576. (4. sz. jav. 7.mell.előir.a)igény19.), 577. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény20.), 578. (4. sz. jav. 7.mell.előir.a)igény21.), 579. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény22.), 580. (4. sz. jav. 7.mell.előir.a)igény23.), 581. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény24.), 582. (4. sz. jav. 7.mell.előir.a)igény25.), 583. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.c)előir.), 584. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény1.),
585. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény2.), 586. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény3.), 587. (4. sz. jav. 7.mell.előir.c)igény4.), 588. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény5.), 589. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény6.),
590. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény7.), 591. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény8.), 592. (4. sz. jav. 7.mell.előir.c)igény9.), 593. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény10.), 594. (4. sz. jav. 7.mell.előir.c)igény11.), 595. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény12.), 596. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.e)előir.),
597. (4. sz. jav. - 7.mell.előir.e)igény), 598. (4. sz. jav. - 8.mell.I.1.előir.), 599. (4. sz. jav. 8.mell.I.3.előir.), 600. (4. sz. jav. - 8.mell.I.3.fajl.), 601. (4. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 602. (4. sz. jav. 8.mell.III.előir.), 603. (4. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)fajl.), 604. (4. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)fajl.),
605. (4. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.c)fajl.), 606. (4. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 608. (4. sz. jav. 8.mell.IV.igény2.2.1.), 609. (4. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 610. (4. sz. jav. 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 611. (4. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 612. (4. sz. jav. 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 614. (4. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 615. (4. sz. jav. 8.mell.IV.igény2.2.4.felv.), 616. (4. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.b)), 617. (4. sz. jav. 8.mell.IV.igény2.2.4.c)), 618. (4. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.d)), 619. (4. sz. jav. 8.mell.IV.igény2.2.4.e)), 620. (4. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.5.), 621. (4. sz. jav. 8.mell.IV.igény2.2.6.), 622. (4. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 623. (4. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.),
625. (4. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 627. (4. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.2.cím1.alc), 628. (4. sz.
jav. - 9.mell.LXIII.fej.3.cím), 629. (4. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.6.cím2.alc), 630. (4. sz. jav. 9.mell.LXIII.fej.6.cím5.alc), 631. (4. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.6.cím6.alc), 632. (4. sz. jav. 9.mell.LXIII.fej.7.cím2.alc), 633. (4. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.22.cím), 634. (4. sz. jav. 9.mell.LXIII.fej.23.cím), 635. (4. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.24.cím), 636. (4. sz. jav. 9.mell.LXIII.fej.31.cím), 637. (4. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím1.alc), 638. (4. sz. jav. 11.mell.LXXI.fej.1.cím2.alc1.jcs), 639. (4. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím3.alc2.jcs), 640. (4. sz. jav. 11.mell.LXXI.fej.1.cím3.alc5.jcs), 641. (4. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím3.alc11.jcs), 642. (4. sz. jav. -

-611.mell.LXXI.fej.1.cím5.alc), 643. (4. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc3.jcs), 644. (4. sz. jav. 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc4.jcs), 645. (4. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 646. (4. sz. jav. 11.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc6.jcs), 647. (4. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc1.jcs), 648. (4. sz. jav. 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 649. (4. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 650. (4. sz. jav. 11.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 651. (4. sz. jav. - 11.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 652. (4. sz. jav. 11.mell.LXXI.fej.5.cím2.alc), 653. (4. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.1.cím1.alc), 654. (4. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.1.cím2.alc), 655. (4. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.1.cím3.alc2.jcs), 656. (4. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.1.cím3.alc5.jcs), 657. (4. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.1.cím4.alc1.jcs), 658. (4. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.1.cím5.alc), 659. (4. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím2.alc4.jcs), 660. (4. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím2.alc5.jcs), 661. (4. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 663. (4. sz.
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 665. (4. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc),
667.
(4.
sz.
jav.
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc),
668.
(4.
sz.
jav.
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc), 669. (4. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc), 670. (4.
sz.
jav.
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc),
672.
(4.
sz.
jav.
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs13.jc), 673. (4. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 675.
(4.
sz.
jav.
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc),
677.
(4.
sz.
jav.
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 679. (4. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc2.jcs), 681. (4. sz.
jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 684. (4. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.bérpolitika), 686. (4. sz. jav. 18.mell.XIII.fej.), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 5. § módosítását javasolja:
„5. § [A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak munkateljesítményeinek elismerésére
céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 2. Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret jogcím-csoporton. A keret felhasználásának teljesítményelv-érvényesítésen
alapuló szempontjait, a támogatásban részesíthető költségvetési szervek körét, az igénylés feltételeit
a Kormány állapítja meg.]A 4. § (1) bekezdés szerinti céltartalék szolgál a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak munkateljesítményeinek elismerésére. A céltartalékból igényelhető támogatás
teljesítményelv-érvényesítésen alapuló szempontjait, feltételeit, a támogatásban részesíthető költségvetési
szervek körét a Kormány állapítja meg.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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3. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. § módosítását javasolja:
„11. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1416,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal 364,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság [7462,6] 7686,8 millió forintot, a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [135,5] 220,4 millió forintot köteles 2009. 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.
(2) A Nemzeti Hírközlési Hatóság [6463,4] 6663,4 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára – beleértve a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeket is –, február
20-tól július 20-ig havonta 400,0 millió forintot, valamint augusztus 20-tól december 10-ig havonta 700,0
millió forintot, továbbá december 20-ig [563,4] 763,4 millió forintot.
(3) A Magyar Energia Hivatal [1020,0] 1072,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további
1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal [170,0] 279,8 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további
1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(5) A földhivatalok [2696,6] 3745,6 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed
részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(6) Ha a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, valamint a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter felügyelete alá tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb
2009. december 20-ig teljesíteni kell.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
„(1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra a 3. számú melléklet 15., 16.1-16.5., 17[-18]. pontjában, az 5. számú melléklet 6., 15-17.,
19., 24-27. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3. pontjában megállapított, a helyi
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normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

5. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdés módosítását javasolja:
„(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a
3. számú melléklet 15., 16.1-16.5. [és 18.] pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

6. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolja:
„/(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:/
„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg –
figyelemmel a b) pontban foglaltakra – a 3. számú melléklet 15-[18]17. pontjában, az 5. számú melléklet
6., 15-17., 19., 24-27. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel:
A 3. számú melléklet 16.6.1. pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a
gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagin-
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a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai, és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két
település tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött
írásos együttműködési megállapodás alapján vállalja. A hozzájárulás az együttműködési megállapodásban
foglalt azon községi gyermekek, tanulók után igényelhető, akiknek neveléséről, oktatásáról a nem állami
intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. számú melléklet 16.6.1-16.6.2. pontjában foglalt
további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.”
Megjegyzés: A módosító javaslatot az előterjesztő egyetértésével pontosítottuk.

Lásd a T/6571/4. sz.

összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

7. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolja:
„53. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2009. évben [21 000] 20 400 forint.
(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a szerinti nyugdíjemelés
számításánál 2009. évben [3,9] 1,6%-os országos nettó átlagkeresetnövekedést, [3,9] 4,5%-os fogyasztói
árnövekedést kell figyelembe venni.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 65. § (3) bekezdés módosítását javasolja:
„(3) A Munkaerőpiaci Alap a központi költségvetésbe [153 750,0] 158 598,7 millió forintot ad át a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatásához, a rendszeres szociális segélyben, illetve rendelkezésre állási támogatásban részesülők ellátásához és a közcélú foglalkoztatáshoz. A
befizetés tartalmazza a közcélú munkát végzők munkabérét terhelő járulékokra tervezett 7500,0 millió forint felét is.”
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Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

9. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 74. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
„(1) A gyógyító-megelőző ellátásból finanszírozott költségvetési egészségügyi intézmények vonatkozásában a központi költségvetés megfelelő előirányzatai együttesen [27 000,0] 15 824,0 millió forintot tartalmaznak a Kormány bérpolitikai intézkedései végrehajtásának fedezetéül. Az összeg teljesülése a tényleges felhasználásnak megfelelően történik.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 77. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
„(1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 3. Egyéb kiadások
jogcím előirányzata – az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 20. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján – [231,0] 224,6 millió forint összegben tartalmazza az
Egészségbiztosítási Felügyeletet megillető felügyeleti díjat.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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11. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 79. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolja:
/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/
„a) a 4. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontjaiban, valamint a (6) és (8) bekezdésében meghatározott támogatás
igénylési és elszámolási feltételeit,”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

12. Deák Istvánné képviselő a törvényjavaslat 89. § kiegészítését javasolja a következő új (6)
bekezdés felvételével:
„(6) Az Országgyűlés elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2009. év folyamán esedékes kölcsöntartozások 50%-át, azaz 139 299
316 forintot. Az elengedett összegek 2009. májusában: Várpalota: 37 598 122 forint, Berhida: 5 356 801
forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 331 063 forint, Ősi: 5 314 803 forint, Tés: 1 705 985 forint,
Balatonalmádi: 10 057 388 forint, illetve 2009. novemberében: Várpalota: 38 914 056 forint, Berhida: 5
544 288 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 447 651 forint, Ősi: 5 500 821 forint, Tés: 1 765 695
forint, Balatonalmádi: 10 409 397 forint.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381. (14. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.32.címúj 2.alc.), 451. (14. sz. jav. 1.mell.XLI.fej.4.cím2.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/14. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai
I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet

13. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[15 992,8]

15 669,4

/-323,4 tám./

[9 127,5]
[2 311,7]

8 882,5
2 233,3

/-245,0 kiad./
/-78,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

14. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 2. cím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára [ 742,3]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 440,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 131,2]

703,5

/-38,8 tám./

410,7
121,8

/-29,4 kiad./
/-9,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

15. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 5. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
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5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 226,8]

176,9

/-49,9 tám./

[ 663,1]
[ 216,1]

625,3
204,0

/-37,8 kiad./
/-12,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

16. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 1. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat
[ 37,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100.
takkal.

39,5

/+2,0 kiad./

(140. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/140. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

17. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 2. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata[ 36,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105.
takkal.

Indokolás a T/6571/145. számon.

38,5

/+2,0 kiad./

(145. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

18. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 3. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
3 Országos Horvát Önkormányzat
[ 92,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101.
takkal.

97,7

/+5,3 kiad./

(141. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/141. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

19. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 4. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata[ 181,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103.
takkal.

191,8

/+10,4 kiad./

(143. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/143. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

20. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 5. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
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5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata[ 52,9]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104.
takkal.

55,9

/+3,0 kiad./

(144. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/144. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 6. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
6 Országos Cigány Önkormányzat
[ 235,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102.
takkal.

248,8

/+13,5 kiad./

(142. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/142. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

22. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 7. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
[ 36,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99.
takkal.

38,6

(138. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

/+2,1 kiad./
pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/138. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
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23. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 8. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
8 Országos Örmény Önkormányzat
[ 36,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107.
takkal.

38,6

/+2,1 kiad./

(147. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/147. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

24. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 9. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
9 Országos Szlovák Önkormányzat
[ 93,2]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108.
takkal.

98,6

/+5,4 kiad./

(148. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/148. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 10. alcím
módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
10 Országos Szlovén Önkormányzat
[ 41,6]

44,0

/+2,4 kiad./
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takkal.

(151. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/151. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

26. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 11. alcím
módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
11 Szerb Országos Önkormányzat
[ 49,6]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106.
takkal.

52,5

/+2,9 kiad./

(146. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/146. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

27. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 16. cím 12. alcím
módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
[ 29,8]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109.
takkal.

31,5

/+1,7 kiad./

(149. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/149. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
13 Ukrán Országos Önkormányzat
[ 29,8]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110.
takkal.

31,5

/+1,7 kiad./

(150. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/150. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG fejezet

29. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 971,7]

937,4

/-34,3 tám./

[ 440,0]
[ 144,2]

414,0
135,9

/-26,0 kiad./
/-8,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG fejezet

30. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet III. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés

[1 496,3]

1 417,2

/-79,1 tám./

1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
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[ 294,9]

849,7
275,7

/-59,9 kiad./
/-19,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA fejezet

31. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1 Országgyűlési Biztosok Hivatala
[1 758,3]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 121,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 357,2]

1 678,8

/-79,5 tám./

1 060,9
337,9

/-60,2 kiad./
/-19,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK fejezet

32. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet V. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

[7 890,8]

7 094,3

/-796,5 tám./

[5 062,5]
[1 558,2]

4 459,1
1 365,1

/-603,4 kiad./
/-193,1 kiad./
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

VI. BÍRÓSÁGOK fejezet

33. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
VI. BÍRÓSÁGOK
1 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[68 961,1]

64 708,6

/-4252,5 tám./

[49 645,9]
[14 516,7]

46 424,3
13 485,8

/-3221,6 kiad./
/-1030,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

34. Dr. Csiha Judit képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
VI. BÍRÓSÁGOK
1 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[68 961,1]

69 130,6

/+169,5 tám./

[49 645,9]
[14 516,7]
[9 891,9]

49 746,8
14 549,3
9 903,9

/+100,9 kiad./
/+32,6 kiad./
/+12,0 kiad./

[ 233,2]

257,2

/+24,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (5. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím7.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet

35. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VIII. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek
[31 076,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[20 610,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[6 470,7]

29 186,5

/-1889,5 tám./

19 179,0
6 012,6

/-1431,4 kiad./
/-458,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA fejezet

36. Hock Zoltán és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet
2. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadórészesedése
[12 746,6]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 465.
jav. - 5.mell.18.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/137. számon.
A módosító javaslatot:

ÉS

ÁTENGEDETT

14 546,6

SZEMÉLYI

/+1800,0 kiad./

(137. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc3.jcs),

545.

(137. sz.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

37. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok feladatai

TÁMOGATÁSAI
[24 952,1]

ÉS

ÁTENGEDETT

17 445,8

SZEMÉLYI

/-7506,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

38. Tasó László és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4.
cím 1. alcím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok feladatai

TÁMOGATÁSAI
[24 952,1]

ÉS

ÁTENGEDETT

34 952,1

SZEMÉLYI

/+10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzat forrásaként a XLI. fejezet főösszegét jelöli meg. A Házszabály 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejezetenkénti főösszegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 466. (64. sz. jav. - 3.mell.1.a)cím), 469. (64. sz. jav. - 3.mell.1.újc)),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/64. 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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39. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
2 Körzeti igazgatás

TÁMOGATÁSAI
[13 942,4]

ÉS

ÁTENGEDETT

9 721,2

SZEMÉLYI

/-4221,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

40. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 3. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
3 Körjegyzőség működése

TÁMOGATÁSAI
[6 742,8]

ÉS

ÁTENGEDETT

4 701,4

SZEMÉLYI

/-2041,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

41. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 4. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai [3 523,6]

ÉS

ÁTENGEDETT

2 808,7

SZEMÉLYI

/-714,9 kiad./

- 24 Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

42. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 5. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
[1 349,2]

ÉS

ÁTENGEDETT
940,5

SZEMÉLYI

/-408,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

43. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 7. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási
gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai[5 509,5]
5 462,3
/-47,2 kiad./
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság

- 25 - nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

44. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 9. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
9 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok [18 468,7]

ÉS

ÁTENGEDETT

16 105,4

SZEMÉLYI

/-2363,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

45. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 10. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
10 Pénzbeli szociális juttatások

TÁMOGATÁSAI
[69 583,4]

ÉS

ÁTENGEDETT

68 551,4

SZEMÉLYI

/-1032,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

46. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA

TÁMOGATÁSAI

ÉS

ÁTENGEDETT

SZEMÉLYI

- 26 4 Normatív hozzájárulások
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[46 016,8]42 555,7

/-3461,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

47. Harrach Péter, Soltész Miklós és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[46 016,8]46 166,8
/+150,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83.
3.mell.11.e)fajl.), pontjaiban foglaltakkal.

(83. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

493.

(83. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/83. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48. Dr. Veres János képviselő 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
[63 392,0]
58 310,7
/-5081,3 kiad./
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:

- 27 - támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

49. Dr. Latorcai János és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX.
fejezet 4. cím 12. alcím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi
ellátások
[63 392,0]
66 400,0
/+3008,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (94. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 264. (94.
1.mell.XVI.fej.1.cím), 364. (94. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 509. (94. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. -

Indokolás a T/6571/94. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

50. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
13 Közoktatási hozzájárulások

TÁMOGATÁSAI
[458 430,4]

ÉS

ÁTENGEDETT

419 029,1

SZEMÉLYI

/-39401,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 28 -

51. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
13 Közoktatási hozzájárulások

TÁMOGATÁSAI
[458 430,4]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159.
pontjaiban foglaltakkal.

ÉS

ÁTENGEDETT

458 536,1

SZEMÉLYI

/+105,7 kiad./

(115. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím),

535.

(115. sz. jav. -

3.mell.Kieg.10.h)),

Indokolás a T/6571/115. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

52. Dr. Gyimesi Endre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13.
alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
13 Közoktatási hozzájárulások

TÁMOGATÁSAI
[458 430,4]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213.
3.mell.16.5.2.), pontjaiban foglaltakkal.

ÉS

ÁTENGEDETT

459 530,4

SZEMÉLYI

/+1100,0 kiad./

(163. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc),

523.

(163. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/163. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

53. Dr. Gyimesi Endre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13.
alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
13 Közoktatási hozzájárulások

TÁMOGATÁSAI
[458 430,4]

ÉS

ÁTENGEDETT

461 230,4

SZEMÉLYI

/+2800,0 kiad./

- 29 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132.
3.mell.16.5.új3.), 541. (164. sz. jav. - 5.mell.16.b)), pontjaiban foglaltakkal.

(164. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím),

527.

(164. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/164. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

54. Dr. Gyimesi Endre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13.
alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
4 Normatív hozzájárulások
13 Közoktatási hozzájárulások

TÁMOGATÁSAI
[458 430,4]

ÉS

ÁTENGEDETT

459 150,4

SZEMÉLYI

/+720,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (175. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 528. (175. sz. jav. 3.mell.16.6.1.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/175. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

55. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI
[214 764,0]

ÉS

ÁTENGEDETT

141 624,0

SZEMÉLYI

/-73140,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;

- 30 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

56. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI
[214 764,0]

ÉS

ÁTENGEDETT

218 004,0

SZEMÉLYI

/+3240,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (113. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 128. (113. sz. jav. 1.mell.X.fej.3.cím), 526. (113. sz. jav. - 3.mell.16.5.új3.), 542. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)cím), 543. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)igény), 544. (113.
sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 546. (113. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 547. (113. sz. jav. - 5.mell.20.előir.), 548. (113. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 552.
(113. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

57. Hagyó Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI
[214 764,0]

ÉS

ÁTENGEDETT

216 764,0

SZEMÉLYI

/+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat határidőn túl érkezett, ezért a Költségvetési bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást!

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297. (179. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 540.
jav. - 5.mell.14.előir.), 685. (179. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/179. számon

Előt.: E

NE

Biz.: T

NT

(179. sz.

1/3-a sem

58. Hagyó Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok

TÁMOGATÁSAI
[214 764,0]

ÉS

ÁTENGEDETT

248 664,0

SZEMÉLYI

/+33900,0 kiad./

- 31 Megjegyzés: A módosító javaslat határidőn túl érkezett, ezért a Költségvetési bizoztság a módosító javaslatról nem foglalt állást!
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 298.
jav. - 5.mell.13.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/180. számon

Előt.: E

(180. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs),

NE

Biz.: T

NT

538.

(180. sz.

1/3-a sem

59. Hock Zoltán és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet
5. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím felvételével:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
5 Központosított előirányzatok
1 Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési
célra
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154.
5.mell.13.előir.), pontjaiban foglaltakkal.

ÉS

ÁTENGEDETT

9 760,0

SZEMÉLYI

/+9760,0 kiad./

(53. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs),

539.

(53. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/53. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

60. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása [14 432,1]

ÉS

ÁTENGEDETT

13 870,1

SZEMÉLYI

/-562,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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61. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 842,9] 6 348,8
/-494,1 kiad./
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

62. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
2 Egyes szociális feladatok támogatása
[111 828,4]

ÉS

ÁTENGEDETT

105 980,4

SZEMÉLYI

/-5848,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 3. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
kiad./

ÉS

ÁTENGEDETT

[38 743,1]

SZEMÉLYI

36 799,0 /-1944,1
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Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

64. Horváth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 3. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
kiad./

ÉS

ÁTENGEDETT

[38 743,1]

SZEMÉLYI

45 743,1 /+7000,0

Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzat forrásaként a XLI. fejezet főösszegét jelöli meg. A Házszabály 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejezetenkénti főösszegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Indokolás a T/6571/60. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

65. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
4 A többcélú kistérségi társulások támogatása [28 095,8]

ÉS

ÁTENGEDETT

24 494,1

SZEMÉLYI

/-3601,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
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- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

66. Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
4 A többcélú kistérségi társulások támogatása [28 095,8]

ÉS

ÁTENGEDETT

37 095,8

SZEMÉLYI

/+9000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzat forrásaként a XLI. fejezet főösszegét jelöli meg. A Házszabály 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejezetenkénti főösszegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 607. (65. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/65. 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.

67. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. alcím
módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
JÖVEDELEMADÓJA
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
4 A többcélú kistérségi társulások támogatása [28 095,8]

ÉS

ÁTENGEDETT

28 305,8

SZEMÉLYI

/+210,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (109. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc24.jcs), 613. (109. sz. jav. 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 624. (109. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/109. 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.

- 35 X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet

68. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[6 835,8]

6 383,2

/-452,6 tám./

[5 021,2]
[1 571,3]

4 678,3
1 461,6

/-342,9 kiad./
/-109,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

69. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[6 835,8]

6 685,8

/-150,0 tám./

[ 242,5]

92,5

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 250. (62. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcsúj9.jc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/62. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

70. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre, dr.
Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását
javasolják:
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1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[6 835,8]

6 135,8

/-700,0 tám./

[5 021,2]
[1 571,3]

4 483,2
1 409,3

/-538,0 kiad./
/-162,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349.
foglaltakkal.

(69. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc13.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/69. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[6 835,8]

6 035,8

/-800,0 tám./

[5 021,2]
[1 571,3]

4 413,2
1 379,3

/-608,0 kiad./
/-192,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 129. (114. sz. jav. 1.mell.X.fej.3.cím), 201. (114. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 211. (114. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 225. (114. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265. (114. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 313. (114. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/114. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72. Bagi Béla és Örvendi László József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

[6 835,8]

6 035,8

/-800,0 tám./
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1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[5 021,2]
[1 571,3]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114.
1.mell.XII.fej.10.cím2.alc13.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

4 413,2
1 379,3

/-608,0 kiad./
/-192,0 kiad./

(128. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím),

196.

(128. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/128. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

73. Czerván György és Örvendi László József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[6 835,8]

6 035,8

/-800,0 tám./

[5 021,2]
[1 571,3]

4 413,2
1 379,3

/-608,0 kiad./
/-192,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116.
1.mell.XII.fej.10.cím5.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(131. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím),

204.

(131. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/131. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74. Dr. Ángyán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[6 835,8]

6 035,8

/-800,0 tám./

[5 021,2]
[1 571,3]

4 413,2
1 379,3

/-608,0 kiad./
/-192,0 kiad./

- 38 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117.
1.mell.XII.fej.8.cím), pontjaiban foglaltakkal.

(132. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím),

189.

(132. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/132. 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.

75. Bodó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[6 835,8]

6 242,7

/-593,1 tám./

[5 021,2]
[1 571,3]

4 620,1
1 379,3

/-401,1 kiad./
/-192,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191. (133. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.9.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/133. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[6 835,8]

6 685,8

/-150,0 tám./

[ 242,5]

92,5

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav.
- 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[14 695,1]

14 388,3

/-306,8 tám./

[3 131,5]
[1 006,0]

2 899,1
931,6

/-232,4 kiad./
/-74,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

78. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki
Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

13 195,1

/-1500,0 tám./

[9 279,5]

7 779,5

/-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 251.
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/21. számon.
A módosító javaslatot:

(21. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alcúj19.jcs),

pontjában
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 395,1

/-300,0 tám./

[9 279,5]

8 979,5

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/41. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

80. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 545,1

/-150,0 tám./

[9 279,5]

9 129,5

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326. (46. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/46. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

81. Lázár János és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
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1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

12 962,1

/-1733,0 tám./

[9 279,5]

7 546,5

/-1733,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125.
1.mell.XIV.fej.7.cím), pontjaiban foglaltakkal.

(51. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím),

237.

(51. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/51. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Honvédelmi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre, dr.
Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását
javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

12 695,1

/-2000,0 tám./

[9 279,5]

7 279,5

/-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210.
1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal.

(68. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc),

340.

(68. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/68. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

83. Harrach Péter, Soltész Miklós és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[14 695,1]

14 545,1

/-150,0 tám./

[1 268,3]

1 118,3

/-150,0 kiad./

- 42 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47.
3.mell.11.e)fajl.), pontjaiban foglaltakkal.

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

493.

(83. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/83. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

84. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

12 695,1

/-2000,0 tám./

[9 279,5]

7 279,5

/-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (113. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 128. (113. sz. jav. 1.mell.X.fej.3.cím), 526. (113. sz. jav. - 3.mell.16.5.új3.), 542. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)cím), 543. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)igény), 544. (113.
sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 546. (113. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 547. (113. sz. jav. - 5.mell.20.előir.), 548. (113. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), 552.
(113. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

85. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[14 695,1]

12 195,1

/-2500,0 tám./

[9 279,5]

7 279,5

/-2000,0 kiad./

[1 268,3]

768,3

/-500,0 kiad./

- 43 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 129. (114. sz. jav. 1.mell.X.fej.3.cím), 201. (114. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 211. (114. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 225. (114. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265. (114. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 313. (114. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/114. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

86. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

12 695,1

/-2000,0 tám./

[9 279,5]

7 279,5

/-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270. (116. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs5.jc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/116. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

13 195,1

/-1500,0 tám./

[9 279,5]

7 779,5

/-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 271. (117. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs7.jc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/117. számon.

- 44 A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

88. Fülöp István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

13 795,1

/-900,0 tám./

[9 279,5]

8 379,5

/-900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273. (118. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/118. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

89. Fülöp István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 395,1

/-300,0 tám./

[9 279,5]

8 979,5

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 245. (119. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj1.alcúj10.jcs), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/119. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 45 90. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 595,1

/-100,0 tám./

[9 279,5]

9 179,5

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 275.
foglaltakkal.

(120. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc35.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/120. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

91. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

13 695,1

/-1000,0 tám./

[9 279,5]

8 279,5

/-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 276.
foglaltakkal.

(121. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc37.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/121. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

92. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

13 895,1

/-800,0 tám./

[9 279,5]

8 479,5

/-800,0 kiad./

- 46 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (122. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/122. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

93. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

13 695,1

/-1000,0 tám./

[9 279,5]

8 279,5

/-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272. (123. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs7.jc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/123. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

94. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

13 049,0

/-1646,1 tám./

[9 279,5]

7 633,4

/-1646,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 277.
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/124. számon.

(124. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs),

pontjában
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 495,1

/-200,0 tám./

[9 279,5]

9 079,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 274.
foglaltakkal.

(125. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc34.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/125. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96. Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

13 195,1

/-1500,0 tám./

[9 279,5]

7 779,5

/-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193.
foglaltakkal.

(126. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj6.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/126. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[14 695,1]

14 195,1

/-500,0 tám./

[1 268,3]

768,3

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130.
1.mell.XII.fej.6.cím), pontjaiban foglaltakkal.

(129. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím),

186.

(129. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/129. 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.

98. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[14 695,1]

12 195,1

/-2500,0 tám./

[9 279,5]

7 279,5

/-2000,0 kiad./

[1 268,3]

768,3

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 131. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav.
- 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 693,0

/-2,1 tám./

[9 279,5]

9 277,4

/-2,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22.
takkal.

(138. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím7.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/138. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

100. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 693,1

/-2,0 tám./

[9 279,5]

9 277,5

/-2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16.
takkal.

(140. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím1.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/140. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 689,8

/-5,3 tám./

[9 279,5]

9 274,2

/-5,3 kiad./

- 50 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18.
takkal.

(141. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím3.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/141. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 681,6

/-13,5 tám./

[9 279,5]

9 266,0

/-13,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21.
takkal.

(142. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím6.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/142. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 684,7

/-10,4 tám./

[9 279,5]

9 269,1

/-10,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19.
takkal.

Indokolás a T/6571/143. számon.
A módosító javaslatot:

(143. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím4.alc),

pontjában foglal-
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 692,1

/-3,0 tám./

[9 279,5]

9 276,5

/-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20.
takkal.

(144. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím5.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/144. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 693,1

/-2,0 tám./

[9 279,5]

9 277,5

/-2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17.
takkal.

(145. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/145. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

106. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
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1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 692,2

/-2,9 tám./

[9 279,5]

9 276,6

/-2,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26.
takkal.

(146. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím11.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/146. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 693,0

/-2,1 tám./

[9 279,5]

9 277,4

/-2,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23.
takkal.

(147. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím8.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/147. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 689,7

/-5,4 tám./

[9 279,5]

9 274,1

/-5,4 kiad./

- 53 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24.
takkal.

(148. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím9.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/148. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 693,4

/-1,7 tám./

[9 279,5]

9 277,8

/-1,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27.
takkal.

(149. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím12.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/149. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

110. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 693,4

/-1,7 tám./

[9 279,5]

9 277,8

/-1,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28.
takkal.

(150. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím13.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/150. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
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111. Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[14 695,1]

14 692,7

/-2,4 tám./

[9 279,5]

9 277,1

/-2,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25.
takkal.

(151. sz. jav. - 1.mell.I.fej.16.cím10.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/151. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

112. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ
[ 801,6]
773,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 483,0]
461,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 144,1]
137,4

/-27,8 tám./
/-21,1 kiad./
/-6,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

113. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolja:
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2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ
[ 801,6]
761,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 198,2]
158,2

/-40,0 tám./
/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 434. (101. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.3.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/101. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114. Bagi Béla és Örvendi László József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 2. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ
[ 801,6]
601,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 483,0]
331,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 144,1]
96,1
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72.
1.mell.XII.fej.10.cím2.alc13.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

/-200,0 tám./
/-152,0 kiad./
/-48,0 kiad./

(128. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),

196.

(128. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/128. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

115. Örvendi László József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím
módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ
[ 801,6]
601,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 483,0]
331,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 144,1]
96,1

/-200,0 tám./
/-152,0 kiad./
/-48,0 kiad./
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foglaltakkal.

(130. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj5.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/130. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

116. Czerván György és Örvendi László József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ
[ 801,6]
601,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 483,0]
331,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 144,1]
96,1
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73.
1.mell.XII.fej.10.cím5.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

/-200,0 tám./
/-152,0 kiad./
/-48,0 kiad./

(131. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),

204.

(131. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/131. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

117. Dr. Ángyán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ
[ 801,6]
601,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 483,0]
331,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 144,1]
96,1
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74.
1.mell.XII.fej.8.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/132. számon.
A módosító javaslatot:

/-200,0 tám./
/-152,0 kiad./
/-48,0 kiad./

(132. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),

189.

(132. sz. jav. -
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az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

118. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását
javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ
[ 801,6]
685,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 483,0]
415,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 144,1]
96,1
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203.
foglaltakkal.

/-116,0 tám./
/-68,0 kiad./
/-48,0 kiad./

(134. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc20.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/134. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

119. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 682,6]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 782,1]

16 084,0

/-202,6 tám./

2 529,1
733,0

/-153,5 kiad./
/-49,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 58 120. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[29 999,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168.
foglaltakkal.

14 786,6

/-1500,0 tám./

28 499,0

/-1500,0 kiad./

(24. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj2.jc),

pontjában

Indokolás a T/6571/24. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

121. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[29 999,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173.
foglaltakkal.

14 286,6

/-2000,0 tám./

27 999,0

/-2000,0 kiad./

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

pontjában

Indokolás a T/6571/27. 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.

122. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[29 999,0]

15 986,6

/-300,0 tám./

29 699,0

/-300,0 kiad./
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foglaltakkal.

(28. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj3jc.),

pontjában

Indokolás a T/6571/28. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[29 999,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347.
foglaltakkal.

16 176,6

/-110,0 tám./

29 889,0

/-110,0 kiad./

(43. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/43. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

124. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[29 999,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177.
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/45. számon.
A módosító javaslatot:

15 086,6

/-1200,0 tám./

28 799,0

/-1200,0 kiad./

(45. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj15.jcs),

pontjában
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

125. Lázár János és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[29 999,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81.
1.mell.XIV.fej.7.cím), pontjaiban foglaltakkal.

9 286,6

/-7000,0 tám./

22 999,0

/-7000,0 kiad./

(51. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

237.

(51. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/51. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Honvédelmi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

126. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[29 999,0]

14 286,6

/-2000,0 tám./

27 999,0

/-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138. (70. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 360.
1.mell.XXII.fej.5.cím), 680. (70. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.

(70. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/70. 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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dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[29 999,0]

11 286,6

/-5000,0 tám./

24 999,0

/-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 682. (72. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), 683. (72. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/72. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

128. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[29 999,0]

15 046,6

/-1240,0 tám./

28 759,0

/-1240,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (113. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 84. (113. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 526. (113. sz. jav. - 3.mell.16.5.új3.), 542. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)cím), 543. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)igény), 544.
(113. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 546. (113. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 547. (113. sz. jav. - 5.mell.20.előir.), 548. (113. sz. jav. - 5.mell.21.előir.),
552. (113. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

129. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
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Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[29 999,0]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[1 552,5]

8 786,6

/-7500,0 tám./

22 999,0

/-7000,0 kiad./

1 052,5

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 85. (114. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 201. (114. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 211. (114. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 225. (114. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265. (114. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 313. (114. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/114. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

130. Dr. Ángyán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[1 552,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97.
1.mell.XII.fej.6.cím), pontjaiban foglaltakkal.

15 786,6

/-500,0 tám./

1 052,5

/-500,0 kiad./

(129. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

186.

(129. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/129. 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.

131. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés

8 786,6

/-7500,0 tám./

3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

- 63 [29 999,0]

22 999,0

/-7000,0 kiad./

[1 552,5]

1 052,5

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav.
- 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

132. Dr. Gyimesi Endre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
[16 286,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[29 999,0]

13 486,6

/-2800,0 tám./

27 199,0

/-2800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (164. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 527.
3.mell.16.5.új3.), 541. (164. sz. jav. - 5.mell.16.b)), pontjaiban foglaltakkal.

(164. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/164. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet[1 358,8] 1 340,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 355,4]
341,6

/-18,2 tám./
/-13,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok

- 64 [ 103,9]

99,5

/-4,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

134. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 6. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
6 Szülőföld Alap Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[ 74,0]
[ 20,0]
[ 5,0]

69,3
18,5
11,2

/-4,7 kiad./
/-1,5 kiad./
/+6,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

135. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai
Kutató Intézet
[ 366,4]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 248,2]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 79,6]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.

339,7

/-26,7 tám./

228,0
73,1

/-20,2 kiad./
/-6,5 kiad./

- 65 A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
[1 Központilag kezelt fejezeti feladatok]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[3 Dologi kiadások]

[ 308,6]

/-308,6 tám./

[ 230,0]
[ 73,0]
[ 5,6]

/-230,0 kiad./
/-73,0 kiad./
/-5,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 139. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav.
- 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.
1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

137. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím
6. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása[ 73,8]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 20,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 6,4]
3 Dologi kiadások
[ 47,4]

23,8

/-50,0 tám./

16,5
5,2
2,1

/-3,5 kiad./
/-1,2 kiad./
/-45,3 kiad./

- 66 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 308.
foglaltakkal.

(47. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím45.alcúj1.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/47. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Külügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Külügyi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

138. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcímcsoport elhagyását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
[8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások]
tám./
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 20,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 6,0]
[3 Dologi kiadások]
[ 818,0]

[ 844,0]

/-844,0
/-20,0 kiad./
/-6,0 kiad./
/-818,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (70. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 360.
1.mell.XXII.fej.5.cím), 680. (70. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.

(70. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/70. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

139. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
[8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások]
tám./
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 20,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 6,0]

[ 844,0]

/-844,0
/-20,0 kiad./
/-6,0 kiad./

[3 Dologi kiadások]

- 67 [ 818,0]

/-818,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 160. (135. sz. jav. 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav.
- 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

140. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[ 844,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 818,0]

744,0

/-100,0 tám./

718,0

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 252. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.1.jc.), 253. (55.
sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.2.jc.), 254. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.3.jc.), 255. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.4.jc.),
256. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.5.jc.), 257. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.6.jc.),
258. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.7.jc.), 259. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.8.jc.),
260. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.9.jc.), 261. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.10.jc.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/55. 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.

141. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

- 68 X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[ 844,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 818,0]

744,0

/-100,0 tám./

718,0

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398. (57. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/57. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[ 844,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 818,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 399.
jában foglaltakkal.

744,0

/-100,0 tám./

718,0

/-100,0 kiad./

(58. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alcúj4.jcsúj4.jc),

pont-

Indokolás a T/6571/58. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

143. Dr. Gyimesi Endre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[ 844,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 818,0]

124,0

/-720,0 tám./

98,0

/-720,0 kiad./

- 69 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54.
3.mell.16.6.1.), pontjaiban foglaltakkal.

(175. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc),

528.

(175. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/175. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím
24. jogcím-csoport elhagyását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
[24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok
támogatása]
[ 217,3]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 110,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 34,0]
[3 Dologi kiadások]
[ 73,3]

/-217,3 tám./
/-110,0 kiad./
/-34,0 kiad./
/-73,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (109. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 613.
8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 624. (109. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), pontjaiban foglaltakkal.

(109. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/109. 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.

145. Németh Zsolt és Nógrádi Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 27. jogcím-csoport felvételével:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
27 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2 Felhalmozási költségvetés

8 200,0

/+8200,0 tám./

1 650,0
330,0
3 940,0
1 026,0

/+1650,0 kiad./
/+330,0 kiad./
/+3940,0 kiad./
/+1026,0 kiad./
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1 254,0

/+1254,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (48. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 306.
1.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc1.jcs), 329. (48. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím22.alc9.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(48. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/48. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146. Dr. Csiha Judit képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 7. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék

[ 440,0]
[ 440,0]

270,5
270,5

/-169,5 kiad./
/-169,5 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (5. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/5. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[9 237,6]

8 796,5

/-441,1 tám./

[5 671,4]
[1 796,7]

5 337,2
1 689,8

/-334,2 kiad./
/-106,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a

- 71 Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

148. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 2. alcím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[7 903,5]

7 568,6

/-334,9 tám./

[3 736,5]
[1 180,5]

3 482,8
1 099,3

/-253,7 kiad./
/-81,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

149. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[18 363,0]

17 531,4

/-831,6 tám./

[10 186,1]
[3 155,1]

9 556,1
2 953,5

/-630,0 kiad./
/-201,6 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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150. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 4. alcím módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
4 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ[ 216,2]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 94,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 32,1]

209,6

/-6,6 tám./

89,1
30,5

/-5,0 kiad./
/-1,6 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

151. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
20 Tartalékok
2 Céltartalékok
1 Különféle személyi kifizetések

[132 943,3]

69 791,5

/-63151,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152. Németh Zsolt és Nógrádi Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
20 Tartalékok
2 Céltartalékok
1 Különféle személyi kifizetések

[132 943,3]

124 783,3

/-8160,0 kiad./

- 73 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (48. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alcúj27.jcs), 306. (48. sz. jav. 1.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc1.jcs), 329. (48. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím22.alc9.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/48. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153. Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
20 Tartalékok
2 Céltartalékok
1 Különféle személyi kifizetések

[132 943,3]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 671.
ban foglaltakkal.

129 943,3

/-3000,0 kiad./

(49. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs11.jc),

pontjá-

Indokolás a T/6571/49. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

154. Hock Zoltán és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
20 Tartalékok
2 Céltartalékok
1 Különféle személyi kifizetések

[132 943,3]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59.
5.mell.13.előir.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/53. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság

123 183,3

/-9760,0 kiad./

(53. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.címúj1.alc.),

539.

(53. sz. jav. -

- 74 - egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
20 Tartalékok
2 Céltartalékok
[2 Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret]
kiad./

[7 000,0]

/-7000,0

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM fejezet

156. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[3 399,5]

3 226,7

/-172,8 tám./

[2 117,8]
[ 591,2]

1 986,9
549,3

/-130,9 kiad./
/-41,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 75 157. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[3 399,5]

3 349,5

/-50,0 tám./

[ 600,3]

550,3

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 324. (39. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/39. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

158. Dr. Latorcai János és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[3 399,5]

3 246,5

/-153,0 tám./

[ 600,3]

447,3

/-153,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (94. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 264. (94.
1.mell.XVI.fej.1.cím), 364. (94. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 509. (94. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. -

Indokolás a T/6571/94. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

159. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását
javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[3 399,5]

3 293,8

/-105,7 tám./

[ 600,3]

494,6

/-105,7 kiad./

- 76 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51.
3.mell.Kieg.10.h)), pontjaiban foglaltakkal.

(115. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc),

535.

(115. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/115. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

160. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[3 399,5]

3 049,5

/-350,0 tám./

[ 600,3]

250,3

/-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz.
jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135.
sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz.
jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

161. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
5 Közigazgatási hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.

[8 334,4]

7 857,2

/-477,2 tám./

[5 822,7]
[1 798,0]

5 461,2
1 682,3

/-361,5 kiad./
/-115,7 kiad./

- 77 A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

162. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
5 Közigazgatási hivatalok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[8 334,4]

8 264,4

/-70,0 tám./

[1 141,0]

1 071,0

/-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350.
foglaltakkal.

(75. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím15.alcúj1.jcs.),

pontjában

Indokolás a T/6571/75. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím
módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
5 Közigazgatási hivatalok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[8 334,4]

8 234,4

/-100,0 tám./

[1 141,0]

1 041,0

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322.
foglaltakkal.

(169. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs1.jc),

pontjában

Indokolás a T/6571/169. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;

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

164. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság [11 399,5]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[6 901,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[2 155,0]

10 838,8

/-560,7 tám./

6 476,3
2 019,1

/-424,8 kiad./
/-135,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

165. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
11 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 925,9]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 610,9]

[4 001,8]
1 779,7
564,1

3 808,8 /-193,0
/-146,2 kiad./
/-46,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

166. Varga Mihály, dr. Latorcai János, dr. Fónagy János, Bernáth Ildikó és Bánki Erik
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

- 79 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
5 Turisztikai célelőirányzat
[6 195,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 909,3]

16 195,0

/+10000,0 tám./

15 909,3

/+10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzat forrásaként a XLI. fejezet főösszegét jelöli meg. A Házszabály 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejezetenkénti főösszegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 247. (52. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 296. (52. sz.
jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím2.alcúj20.jcs), 626. (52. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/52. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság,
a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

167. Dr. Ujhelyi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
5 Turisztikai célelőirányzat
[6 195,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 909,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248.
foglaltakkal.

6 445,0

/+250,0 tám./

6 159,3

/+250,0 kiad./

(95. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcs3.jc),

pontjában

Indokolás a T/6571/95. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

168. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport
kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím felvételével:

- 80 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
5 Turisztikai célelőirányzat
2 Regionális Idegenforgalmi Bizottságok Marketing
kerete
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

1 500,0

/+1500,0 tám./

1 500,0

/+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120. (24. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/24. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

169. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport
kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
5 Turisztikai célelőirányzat
3 Turisztikai vonzerővel bíró nagyrendezvények
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (28. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/28. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

170. Hirt Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
8 Simontornyai tűzoltóság

40,0

/+40,0 tám./

- 81 1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 372.
takkal.

40,0

/+40,0 kiad./

(90. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/90. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171. Hirt Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
10 Tamási Önkéntes Tűzoltóság
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

140,0

/+140,0 tám./

140,0

/+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 356. (91. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/91. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

172. Dr. Szabó Erika, dr. Mátrai Márta, dr. Aszódi Pál, dr. Zombor Gábor, dr. Tiba István,
dr. Iván László, Koszorús László, László Tamás, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, Soltész Miklós, Harrach
Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet és dr. Nagy Andor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. alcím 29. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
29 Fogyatékkal élők sportjának támogatása
[ 275,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 275,0]

400,0

/+125,0 tám./

400,0

/+125,0 kiad./

- 82 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 241.
takkal.

(81. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/81. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az
Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
[ 190,8]
2 190,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 121,1]
2 121,1

/+2000,0 tám./
/+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (27. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/27. 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.

174. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
2 OLLÉ program pályázati alap létesítése, labdarúgópálya
építésére
2 500,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2 500,0

/+2500,0 tám./
/+2500,0 kiad./

- 83 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 209. (22. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/22. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

175. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
3 Uszoda építési alap létrehozása, sport és tanuszoda építési
program
2 000,0
/+2000,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2 000,0
/+2000,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (25. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/25. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

176. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
4 Nemzeti Úszó- és Vízilabda Centrum kialakításának
megtervezése
500,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
500,0

/+500,0 tám./
/+500,0 kiad./

- 84 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 359. (23. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/23. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

177. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
15 Csorna Uszoda és Sportcsarnok építése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

1 200,0

/+1200,0 tám./

1 200,0

/+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (45. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/45. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

178. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
14 Lakástámogatások
1 Egyéb lakástámogatások

[195 532,0]

205 532,0

/+10000,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

179. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi
igazgatása
[3 171,8]
3 076,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 429,7]
2 357,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 777,5]
754,3

/-95,8 tám./
/-72,6 kiad./
/-23,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

180. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[17 523,8]
16 193,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[19 212,2]
18 204,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[6 147,9]
5 825,3

/-1330,7 tám./
/-1008,1 kiad./
/-322,6 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

181. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja:

- 86 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
2 Szakigazgatási intézmények
2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
[ 149,1]
143,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 68,9]
64,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 22,0]
20,6

/-5,9 tám./
/-4,5 kiad./
/-1,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

182. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[11 409,2]
10 614,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[3 651,0]
3 396,7
3 Dologi kiadások
[9 543,0]
10 592,0

/-794,7 kiad./
/-254,3 kiad./
/+1049,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

183. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
4 Állami Ménesgazdaság
[ 171,0]
165,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 79,0]
74,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 24,5]
23,1

/-5,6 tám./
/-4,2 kiad./
/-1,4 kiad./

- 87 Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

184. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 819,1]
10 392,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[4 824,2]
4 500,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 543,6]
1 440,1

/-427,1 tám./
/-323,6 kiad./
/-103,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

185. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 6. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás
intézményei
[4 448,3]
4 168,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[3 415,1]
3 202,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 092,8]
1 024,9
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:

/-280,2 tám./
/-212,3 kiad./
/-67,9 kiad./

- 88 - támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

186. Dr. Ángyán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 6. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás
intézményei
[4 448,3]
5 448,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 563,5]
2 563,5
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97.
1.mell.X.fej.3.cím), pontjaiban foglaltakkal.

/+1000,0 tám./
/+1000,0 kiad./

(129. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

130.

(129. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/129. 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.

187. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 7. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
7 Közművelődési intézmények
[ 532,3]
519,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 346,2]
336,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 110,9]
107,8

/-12,8 tám./
/-9,7 kiad./
/-3,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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188. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 8. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
8 Agrárkutató intézetek
[2 258,4]
2 039,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 354,4]
2 188,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 753,4]
700,2

/-219,4 tám./
/-166,2 kiad./
/-53,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

189. Dr. Ángyán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 8. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
8 Agrárkutató intézetek
[2 258,4]
3 258,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 903,2]
1 903,2
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74.
pontjaiban foglaltakkal.

/+1000,0 tám./
/+1000,0 kiad./

(132. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),

117.

(132. sz. jav. -

1.mell.X.fej.2.cím),

Indokolás a T/6571/132. 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.

190. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 9. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
9 Agrármarketing-Centrum
[ 206,9]
197,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 124,6]
117,6
37,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 39,9]

/-9,2 tám./
/-7,0 kiad./
/-2,2 kiad./

- 90 Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

191. Bodó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 9. cím módosítását
javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
9 Agrármarketing-Centrum
[ 206,9]
800,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 53,4]
646,5
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75.
takkal.

/+593,1 tám./
/+593,1 kiad./

(133. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/133. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192. Örvendi László József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Halgazdálkodás támogatása
200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
200,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115.
kal.

Indokolás a T/6571/130. számon.
A módosító javaslatot:

(130. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím),

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./
pontjában foglaltak-

- 91 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193. Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Tanya villamosítás támogatása
1 500,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
1 500,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96.
takkal.

/+1500,0 tám./
/+1500,0 kiad./

(126. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/126. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

194. Örvendi László József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Állati hulladék megsemmisítése
300,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
300,0

/+300,0 tám./
/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (127. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/127. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 92 195. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím
2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Vízügyi feladatok támogatása
[ 368,0]
168,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 368,0]
168,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 323. (171. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs5.jc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/171. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

196. Bagi Béla és Örvendi László József képviselők 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]
1 200,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 68,0]
1 068,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72.
1.mell.X.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal.

/+1000,0 tám./
/+1000,0 kiad./

(128. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),

114.

(128. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/128. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

197. Dr. Iván László, dr. Molnár Ágnes, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, László Tamás,
dr. Tiba István, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy
Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2.
alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi
feladatok
[1 637,5]
1 624,9
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 899,4]
886,8

/-12,6 tám./
/-12,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 412. (77. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/77. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198. Harrach Péter és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi
feladatok
[1 637,5]
1 635,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 899,4]
897,2
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 411.
foglaltakkal.

/-2,2 tám./
/-2,2 kiad./

(82. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/82. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

199. Dr. Aszódi Pál, dr. Molnár Ágnes, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, László Tamás,
dr. Tiba István, Hirt Ferenc, dr. Iván László és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
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2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi
feladatok
[1 637,5]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 899,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 410.
foglaltakkal.

1 626,8

/-10,7 tám./

888,7

/-10,7 kiad./

(84. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/84. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200. Czomba Sándor, dr. Tiba István, Hirt Ferenc, László Tamás, Soltész Miklós, Harrach
Péter, dr. Rétvári Bence és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi
feladatok
[1 637,5]
1 587,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 899,4]
849,4

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 404. (92. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alcúj3.jcs), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/92. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

201. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2.
alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi
feladatok
[1 637,5]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 899,4]

1 449,5

/-188,0 tám./

711,4

/-188,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 85. (114. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 129. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 211. (114. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 225. (114. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265. (114. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 313. (114. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/114. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

202. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím
2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi
feladatok
[1 637,5]
1 492,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 899,4]
754,7

/-144,7 tám./
/-144,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317. (167. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/167. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

203. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím
20. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
[ 184,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 184,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118.
kal.

300,0

/+116,0 tám./

300,0

/+116,0 kiad./

(134. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím),

pontjában foglaltak-

Indokolás a T/6571/134. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

204. Czerván György és Örvendi László József képviselők 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]
1 780,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 780,0]
1 780,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73.
1.mell.X.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal.

/+1000,0 tám./
/+1000,0 kiad./

(131. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),

116.

(131. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/131. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 8. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a
következő új 1. jogcím felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások
1 TOP-UP
24 437,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások és kiadások
24 437,8

/+24437,8 tám./
/+24437,8 kiad./

- 97 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 212. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav.
- 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet

206. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[5 092,8]

4 569,8

/-523,0 tám./

[3 413,1]
[1 037,2]

3 016,9
910,4

/-396,2 kiad./
/-126,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

207. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
2 Egyéb HM szervezetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások

[11 484,6]

10 728,5

/-756,1 tám./

[4 487,9]

3 915,1

/-572,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok
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1 465,7

/-183,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

208. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi
infrastrukturális ellátás kiadásai
[42 821,8]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 375,2]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 244,8]

42 593,7

/-228,1 tám./

1 202,4
189,5

/-172,8 kiad./
/-55,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

209. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi
infrastrukturális ellátás kiadásai
[42 821,8]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[39 512,8]

40 321,8

/-2500,0 tám./

37 012,8

/-2500,0 kiad./

- 99 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (22. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj2jc.), pontjában
foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/22. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

210. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi
infrastrukturális ellátás kiadásai
[42 821,8]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[39 512,8]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82.
1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal.

40 821,8

/-2000,0 tám./

37 512,8

/-2000,0 kiad./

(68. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

340.

(68. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/68. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

211. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3.
alcím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi
infrastrukturális ellátás kiadásai
[42 821,8]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[39 512,8]

39 821,8

/-3000,0 tám./

36 512,8

/-3000,0 kiad./

- 100 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 85. (114. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 129. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 201. (114. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 225. (114. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265. (114. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 313. (114. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/114. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

212. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi
infrastrukturális ellátás kiadásai
[42 821,8]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[39 512,8]

39 821,8

/-3000,0 tám./

36 512,8

/-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 226. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav.
- 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

213. Dr. Gyimesi Endre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3.
alcím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi
infrastrukturális ellátás kiadásai
[42 821,8]

41 721,8

/-1100,0 tám./
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3 Dologi kiadások

[39 512,8]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52.
pontjaiban foglaltakkal.

38 412,8

/-1100,0 kiad./

(163. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc),

523.

(163. sz. jav. -

3.mell.16.5.2.),

Indokolás a T/6571/163. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

214. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 4. alcím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi
logisztikai ellátás kiadásai
[62 273,7]
62 048,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[3 670,3]
3 500,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 893,7]
839,2

/-224,8 tám./
/-170,3 kiad./
/-54,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

215. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

[22 467,1]

20 175,5

/-2291,6 tám./

[14 204,1]
[3 822,3]

12 468,0
3 266,8

/-1736,1 kiad./
/-555,5 kiad./
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

216. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
2 Magyar Honvédség
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[88 842,6]

80 616,2

/-8226,4 tám./

[59 441,8]
[16 561,2]

53 209,7
14 566,9

/-6232,1 kiad./
/-1994,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

217. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[9 102,9]

8 787,8

/-315,1 tám./

[5 142,6]
[1 404,8]

4 903,9
1 328,4

/-238,7 kiad./
/-76,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
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- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

218. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 3. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
2 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[2 686,8]

2 574,6

/-112,2 tám./

[1 830,6]
[ 544,3]

1 745,6
517,1

/-85,0 kiad./
/-27,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

219. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[4 080,1]

3 619,7

/-460,4 tám./

[2 802,8]
[ 809,3]

2 454,0
697,7

/-348,8 kiad./
/-111,6 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 104 220. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
5 Katonai Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[1 240,8]

1 101,6

/-139,2 tám./

[ 883,1]
[ 266,8]

777,6
233,1

/-105,5 kiad./
/-33,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

221. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 6. cím módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
6 HM Állami Egészségügyi Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[12 708,2]
[10 240,7]
[3 105,2]

11 374,2
9 230,1
2 781,8

/-1334,0 bev./
/-1010,6 kiad./
/-323,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

222. Dr. Tiba István, László Tamás, Hirt Ferenc, Czomba Sándor, Harrach Péter és Soltész
Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím módosítását javasolják:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

- 105 5 Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok
finanszírozása
[4 398,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 398,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401.
foglaltakkal.

3 880,5

/-517,5 tám./

3 880,5

/-517,5 kiad./

(85. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc5.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/85. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

223. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport
módosítását javasolják:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok
finanszírozása
[4 398,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 398,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175.
ban foglaltakkal.

2 398,0

/-2000,0 tám./

2 398,0

/-2000,0 kiad./

(25. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj3.jc.),

pontjá-

Indokolás a T/6571/25. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

224. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
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finanszírozása
[4 398,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 398,0]

2 398,0

/-2000,0 tám./

2 398,0

/-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229. (73. sz. jav.
1.mell.XXI.fej.5.cím), 361. (73. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal.

- 1.mell.XIV.fej.1.cím),

344.

(73. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/73. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

225. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok
finanszírozása
[4 398,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 398,0]

2 398,0

/-2000,0 tám./

2 398,0

/-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 85. (114. sz. jav.
1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 129. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 201. (114. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 211. (114. sz. jav.
1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 265. (114. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 313. (114. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal.

-

Indokolás a T/6571/114. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok
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finanszírozása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 398,0]

2 398,0

/-2000,0 tám./

2 398,0

/-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav. 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet zárolt
egyensúlyi tartaléka módosítását javasolja:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
XIII. fejezet zárolt fejezeti egyensúlyi tartaléka [25 000,0]
[25 000,0]

29 396,9
29 396,9

/+4396,9 kiad./
/+4396,9 tám./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet

228. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása[5 931,0]
1 Működési költségvetés

5 706,1

/-224,9 tám./

1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
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[ 945,2]

3 117,4
890,7

/-170,4 kiad./
/-54,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

229. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása[5 931,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 714,8]

5 431,0

/-500,0 tám./

1 214,8

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (73. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 344. (73. sz. jav. 361. (73. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal.

1.mell.XXI.fej.5.cím),

Indokolás a T/6571/73. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

230. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása[5 931,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 714,8]

5 431,0

/-500,0 tám./

1 214,8

/-500,0 kiad./

- 109 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 249. (135. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz.
jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav.
- 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

231. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
[1 695,5]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 187,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 369,5]

1 581,0

/-114,5 tám./

1 100,4
341,7

/-86,7 kiad./
/-27,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

232. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
3 Igazságügyi Hivatal
[5 306,5]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[3 565,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 109,4]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

5 006,1

/-300,4 tám./

3 337,4
1 036,6

/-227,6 kiad./
/-72,8 kiad./

- 110 Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

233. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
4 Szakértői Intézetek
[2 009,8]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 475,7]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 463,3]

1 878,9

/-130,9 tám./

1 376,5
431,6

/-99,2 kiad./
/-31,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

234. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím
módosítását javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
4 Szakértői Intézetek
[2 009,8]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 534,0]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 136,8]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 336.
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/172. számon.
A módosító javaslatot:

1 709,8

/-300,0 tám./

334,0

/-200,0 kiad./

36,8

/-100,0 kiad./

(172. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc9.jcs),

pontjában

- 111 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

235. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
5 Büntetés-végrehajtás
[35 544,3]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[23 250,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[6 609,0]

33 685,0

/-1859,3 tám./

21 841,7
6 158,3

/-1408,6 kiad./
/-450,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

236. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 7. cím módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
7 Rendőrség
[203 341,2]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[144 187,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[43 877,7]

189 309,3

/-14031,9 tám./

133 556,8
40 476,0

/-10630,2 kiad./
/-3401,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

237. Lázár János és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 7. cím módosítását javasolják:
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7 Rendőrség
[203 341,2]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[19 352,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81.
pontjaiban foglaltakkal.

212 074,2

/+8733,0 tám./

28 085,0

/+8733,0 kiad./

(51. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

125.

(51. sz. jav. -

1.mell.X.fej.3.cím),

Indokolás a T/6571/51. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Honvédelmi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

238. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 10. cím módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
[5 411,3]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 706,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 881,4]

5 171,8

/-239,5 tám./

2 524,6
823,3

/-181,4 kiad./
/-58,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

239. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 11. cím módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
11 Rendőrtiszti Főiskola
[1 220,8]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 888,7]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 278,7]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

1 149,1

/-71,7 tám./

834,4
261,3

/-54,3 kiad./
/-17,4 kiad./

- 113 Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

240. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 13. cím módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
13 Központi Gazdasági Főigazgatóság
[1 096,2]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 669,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 186,2]

1 037,1

/-59,1 tám./

624,3
171,9

/-44,8 kiad./
/-14,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

241. Dr. Szabó Erika, dr. Mátrai Márta, dr. Aszódi Pál, dr. Zombor Gábor, dr. Tiba István,
dr. Iván László, Koszorús László, László Tamás, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, Soltész Miklós, Harrach
Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet és dr. Nagy Andor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 13. cím módosítását javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
13 Központi Gazdasági Főigazgatóság
[1 096,2]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 678,2]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172.
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/81. számon.
A módosító javaslatot:

971,2

/-125,0 tám./

553,2

/-125,0 kiad./

(81. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc29.jcs),

pontjában

- 114 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az
Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

242. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 15. cím módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
15 Oktatási Igazgatás
[3 807,2]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 821,2]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 894,5]

3 610,1

/-197,1 tám./

2 671,9
846,7

/-149,3 kiad./
/-47,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet

243. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása
[4 434,3]
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 945,2]
2 761,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 894,6]
835,7

4 191,4 /-242,9
/-184,0 kiad./
/-58,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 115 -

244. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
[ 691,8]
511,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 073,7]
1 937,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 632,7]
589,0

/-180,1 tám./
/-136,4 kiad./
/-43,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

245. Fülöp István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Mátészalka-Csenger vasúti mellékvonal fejlesztése
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
300,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89.
takkal.

300,0 /+300,0
/+300,0 kiad./

(119. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/119. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

246. Dr. Zombor Gábor, 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 a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

- 116 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
16 Közpolitikai feladatok ellátása
[ 85,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 85,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 354.
laltakkal.

48,5

/-36,5 tám./

48,5

/-36,5 kiad./

(76. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alc),

pontjában fog-

Indokolás a T/6571/76. 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.

247. Varga Mihály, dr. Latorcai János, dr. Fónagy János, Bernáth Ildikó és Bánki Erik
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Vállalkozási célelőirányzatok
2 Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
2 Gazdaságfejlesztési program
150 000,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
150 000,0

/+150000,0 tám./
/+150000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (52. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 296. (52. sz. jav. 1.mell.XVII.fej.12.cím2.alcúj20.jcs), 626. (52. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/52. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság,
a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

248. Dr. Ujhelyi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4.
alcím 3. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

- 117 3 Decentralizált területfejlesztési programok [3 600,0]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 462,0]

3 350,0

/-250,0 tám./

3 212,0

/-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (95. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/95. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

249. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím elhagyását javasolják:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
[3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik
támogatása]
[ 700,0]
[1 Működési költségvetés]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások]
[ 700,0]
kiad./

/-700,0 tám./
/-700,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 303. (135. sz. jav. 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

250. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

- 118 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
9 Balatoni kutatások
150,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
150,0

/+150,0 tám./
/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (62. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/62. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

251. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 19. jogcím-csoport felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
19 Balaton integrált fejlesztési térség
1 500,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
1 000,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
500,0

/+1500,0 tám./
/+1000,0 kiad./
/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (21. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/21. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

252. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok

- 119 1 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása
1 Távközlési érdekegyeztető fórum
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (55. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 253. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.2.jc.),
254. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.3.jc.), 255. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.4.jc.),
256. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.5.jc.), 257. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.6.jc.),
258. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.7.jc.), 259. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.8.jc.),
260. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.9.jc.), 261. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.10.jc.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/55. 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.

253. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása
2 Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
10,0

/+10,0 tám./
/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (55. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 252. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.1.jc.),
254. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.3.jc.), 255. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.4.jc.),
256. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.5.jc.), 257. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.6.jc.),
258. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.7.jc.), 259. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.8.jc.),
260. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.9.jc.), 261. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.10.jc.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/55. 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.

- 120 254. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása
3 Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság
10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
10,0

/+10,0 tám./
/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (55. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 252. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.1.jc.),
253. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.2.jc.), 255. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.4.jc.),
256. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.5.jc.), 257. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.6.jc.),
258. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.7.jc.), 259. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.8.jc.),
260. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.9.jc.), 261. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.10.jc.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/55. 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.

255. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása
4 Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
10,0

/+10,0 tám./
/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (55. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 252. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.1.jc.),
253. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.2.jc.), 254. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.3.jc.),
256. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.5.jc.), 257. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.6.jc.),
258. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.7.jc.), 259. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.8.jc.),
260. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.9.jc.), 261. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.10.jc.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/55. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

256. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása
5 INFORUM
10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
10,0

/+10,0 tám./
/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (55. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 252. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.1.jc.),
253. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.2.jc.), 254. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.3.jc.),
255. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.4.jc.), 257. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.6.jc.),
258. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.7.jc.), 259. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.8.jc.),
260. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.9.jc.), 261. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.10.jc.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/55. 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.

257. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása
6 Magyar Nemzeti Host
10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
10,0

/+10,0 tám./
/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (55. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 252. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.1.jc.),
253. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.2.jc.), 254. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.3.jc.),
255. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.4.jc.), 256. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.5.jc.),
258. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.7.jc.), 259. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.8.jc.),
260. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.9.jc.), 261. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.10.jc.), pontjaiban foglaltakkal.
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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.

258. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím 1. jogcím-csoport 7. jogcím felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása
7 Informatikai Vállalkozások Szövetsége
10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
10,0

/+10,0 tám./
/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (55. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 252. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.1.jc.),
253. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.2.jc.), 254. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.3.jc.),
255. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.4.jc.), 256. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.5.jc.),
257. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.6.jc.), 259. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.8.jc.),
260. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.9.jc.), 261. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.10.jc.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/55. 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.

259. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása
8 Magyar Tartalomipari Szövetség
10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
10,0

/+10,0 tám./
/+10,0 kiad./

- 123 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (55. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 252. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.1.jc.),
253. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.2.jc.), 254. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.3.jc.),
255. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.4.jc.), 256. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.5.jc.),
257. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.6.jc.), 258. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.7.jc.),
260. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.9.jc.), 261. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.10.jc.), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/55. 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.

260. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím 1. jogcím-csoport 9. jogcím felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása
9 Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
10,0

/+10,0 tám./
/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (55. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 252. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.1.jc.),
253. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.2.jc.), 254. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.3.jc.),
255. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.4.jc.), 256. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.5.jc.),
257. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.6.jc.), 258. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.7.jc.),
259. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.8.jc.), 261. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.10.jc.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/55. 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.

261. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím 1. jogcím-csoport 10. jogcím felvételével:
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása

- 124 10 Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (55. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 252. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.1.jc.),
253. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.2.jc.), 254. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.3.jc.),
255. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.4.jc.), 256. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.5.jc.),
257. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.6.jc.), 258. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.7.jc.),
259. (55. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.8.jc.), 260. (55. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.címúj18.alc1.jcs.9.jc.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/55. 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.

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

262. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 506,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 762,7]

[5 957,8]
2 288,1
692,9

5 670,0 /-287,8
/-218,0 kiad./
/-69,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az
Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

263. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

- 125 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 240,8]

[5 957,8]
1 240,8

4 957,8 /-1000,0
/-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 346. (74. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.7.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/74. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

264. Dr. Latorcai János és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 240,8]

[5 957,8]
1 000,0

4 717,0 /-1240,8
/-1240,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (94. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 158.
1.mell.XI.fej.1.cím), 364. (94. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 509. (94. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal.

(94. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/94. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

265. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 240,8]

[5 957,8]
1 040,8

4 757,8 /-1200,0
/-1200,0 kiad./

- 126 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 85. (114. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 129. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 201. (114. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 211. (114. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 225. (114. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 313. (114. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/114. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

266. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
3 Országos Meteorológiai Szolgálat
[ 992,3]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 799,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 255,7]

926,7

/-65,6 tám./

750,1
239,8

/-49,7 kiad./
/-15,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az
Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

267. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
5 Nemzeti park igazgatóságok
[3 442,5]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 496,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 797,5]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:

3 239,9

/-202,6 tám./

2 342,8
748,4

/-153,5 kiad./
/-49,1 kiad./

- 127 - támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

268. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 6. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági
szervek
[6 895,6]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[5 582,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 781,7]

6 384,0

/-511,6 tám./

5 195,2
1 657,7

/-387,6 kiad./
/-124,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

269. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 7. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
7 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok [14 066,1]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[9 560,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[3 059,1]

13 354,2

/-711,9 tám./

9 020,8
2 886,5

/-539,3 kiad./
/-172,6 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság

- 128 - nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

270. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
[ 602,3]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 602,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86.
takkal.

2 602,3

/+2000,0 tám./

2 602,3

/+2000,0 kiad./

(116. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/116. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

271. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím
módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási
feladatai
[1 249,0]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[1 249,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87.
takkal.

2 749,0

/+1500,0 tám./

2 749,0

/+1500,0 kiad./

(117. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/117. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;

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

272. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím
módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási
feladatai
[1 249,0]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[1 249,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93.
takkal.

2 249,0

/+1000,0 tám./

2 249,0

/+1000,0 kiad./

(123. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/123. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

273. Fülöp István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Szennyvízelvezetési és tisztítási program
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88.
takkal.

900,0

/+900,0 tám./

900,0

/+900,0 kiad./

(118. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/118. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 130 274. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
34 Víz- és környezeti kárelhárítás
[ 400,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 136,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95.
takkal.

600,0

/+200,0 tám./

336,0

/+200,0 kiad./

(125. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/125. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

275. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 35. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
35 Természetvédelmi kártalanítás
[ 52,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 52,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90.
takkal.

152,0

/+100,0 tám./

152,0

/+100,0 kiad./

(120. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/120. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

276. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

- 131 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
37 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok [ 121,1]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 21,1]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91.
takkal.

1 121,1

/+1000,0 tám./

1 021,1

/+1000,0 kiad./

(121. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/121. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

277. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program
végrehajtása
[ 900,0]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 424,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94.
takkal.

2 546,1

/+1646,1 tám./

2 070,1

/+1646,1 kiad./

(124. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/124. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

278. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím
2. alcím 41. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
[41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP

- 132 [ 300,0]

megvalósításában]
[1 Működési költségvetés]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások]

/-300,0 tám./
[ 300,0]

/-300,0

kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 333.
foglaltakkal.

(166. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc3.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/166. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

279. Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy
Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím
2. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP
megvalósításában
[ 300,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406.
foglaltakkal.

270,6

/-29,4 tám./

270,6

/-29,4 kiad./

(79. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/79. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

280. Dr. Szabó Erika, dr. Mátrai Márta, dr. Aszódi Pál, dr. Zombor Gábor, dr. Tiba István,
dr. Iván László, Koszorús László, László Tamás, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, Soltész Miklós, Harrach
Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet és dr. Nagy Andor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

- 133 41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP
megvalósításában
[ 300,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 409.
foglaltakkal.

285,7

/-14,3 tám./

285,7

/-14,3 kiad./

(80. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/80. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

281. Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, dr.
Mátrai Márta, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr.
Nagy Andor és dr. Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10.
cím 2. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP
megvalósításában
[ 300,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 408.
foglaltakkal.

281,9

/-18,1 tám./

281,9

/-18,1 kiad./

(86. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/86. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Ifjúsági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

282. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József és Farkas Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 46. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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46 Vízgazdálkodási kisajátítások támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92.
takkal.

800,0

/+800,0 tám./

800,0

/+800,0 kiad./

(122. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/122. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XVII. XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

283. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
igazgatása
[2 490,4]
2 350,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 733,2]
1 627,5
482,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 516,6]

/-139,5 tám./
/-105,7 kiad./
/-33,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

284. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 2. cím módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
[ 81,9]
76,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 70,0]
65,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 23,6]
22,3

/-5,4 tám./
/-4,1 kiad./
/-1,3 kiad./
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Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

285. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
3 Nemzeti Hírközlési Hatóság
[ 21,4]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 971,2]
2 803,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 950,2]
896,5
3 Dologi kiadások
[14 609,8]
14 809,8

/-21,4 tám./
/-167,7 kiad./
/-53,7 kiad./
/+200,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

286. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
4 Országos Atomenergia Hivatal
[ 146,5]
67,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 745,4]
685,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 229,7]
210,5
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:

/-79,2 tám./
/-60,0 kiad./
/-19,2 kiad./
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a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

287. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
5 Bányászati és Földtani Intézmények
1 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
[ 219,1]
144,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 902,5]
846,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 275,7]
257,7

/-74,2 tám./
/-56,2 kiad./
/-18,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

288. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2.
alcím módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
5 Bányászati és Földtani Intézmények
2 Magyar Állami Földtani Intézet
[ 355,5]
321,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 414,4]
388,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 134,4]
126,1

/-34,2 tám./
/-25,9 kiad./
/-8,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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289. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 3.
alcím módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
5 Bányászati és Földtani Intézmények
3 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet[ 272,5]
252,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 263,6]
248,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 84,3]
79,4

/-20,3 tám./
/-15,4 kiad./
/-4,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

290. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 6. cím módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
6 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 815,3]
775,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 253,9]
241,3
3 Dologi kiadások
[2 226,6]
2 278,7

/-39,5 kiad./
/-12,6 kiad./
/+52,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

291. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 7. cím módosítását javasolja:
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7 Nemzeti Közlekedési Hatóság
[ 101,8]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[9 591,0]
9 344,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[2 754,9]
2 675,9
3 Dologi kiadások
[13 560,6]
13 784,8

/-101,8 tám./
/-247,0 kiad./
/-79,0 kiad./
/+224,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

292. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 8. cím módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
[ 8,8]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 344,4]
1 273,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 409,7]
387,0
3 Dologi kiadások
[2 388,9]
2 473,8

/-8,8 tám./
/-71,0 kiad./
/-22,7 kiad./
/+84,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

293. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 9. cím módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
[ 43,2]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 770,5]
737,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 253,3]
242,8

/-43,2 tám./
/-32,7 kiad./
/-10,5 kiad./
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Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

294. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 10. cím
módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet
[ 505,0]
481,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 321,0]
303,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 93,7]
88,0

/-23,6 tám./
/-17,9 kiad./
/-5,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

295. Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, dr.
Mátrai Márta, Koszorús László, dr. Tiba István, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr.
Nagy Andor és dr. Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12.
cím 1. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése
[ 98,6]
200,0
2 Felhalmozási költségvetés
200,0
4 Kormányzati beruházás
[ 98,6]

/+101,4 tám./
/+101,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362. (87. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pontjában foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

296. Varga Mihály, dr. Latorcai János, dr. Fónagy János, Bernáth Ildikó és Bánki Erik
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 2. alcím kiegészítését javasolják
a következő új 20. jogcím-csoport felvételével:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
20 Lakások energiakorszerűsítése
5 000,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
5 000,0

/+5000,0 tám./
/+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (52. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 247. (52. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 626. (52. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/52. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság,
a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

297. Hagyó Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[18 080,0]
16 080,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[18 080,0]
16 080,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (179.
5.mell.14.előir.), 685. (179. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/179. számon

Előt.: E

NE

/-2000,0 tám./
/-2000,0 kiad./

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím),

Biz.: T

NT

540.

(179. sz. jav. -

1/3-a sem

298. Hagyó Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

- 141 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
13 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
[193 900,0]
160 000,0
/-33900,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (180. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 538. (180. sz. jav. - 5.mell.13.),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/180. számon

Előt.: E

NE

Biz.: T

NT

1/3-a sem

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet

299. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium
1 Külügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[7 583,0]

7 246,9

/-336,1 tám./

[4 708,3]
[1 556,2]

4 453,7
1 474,7

/-254,6 kiad./
/-81,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

300. Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium
1 Külügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[7 583,0]

7 188,0

/-395,0 tám./

[1 482,2]

1 087,2

/-395,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 320. (99. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328. (99. sz.
jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alcúj4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

301. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 2.
alcím módosítását javasolja:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium
2 Külképviseletek igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[32 757,8]

32 289,9

/-467,9 tám./

[18 064,1]
[3 684,7]

17 709,6
3 571,3

/-354,5 kiad./
/-113,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

302. Örvendi László József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1.
cím 2. alcím módosítását javasolja:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium
2 Külképviseletek igazgatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[32 757,8]

32 457,8

/-300,0 tám./

[13 569,5]

13 269,5

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194.
foglaltakkal.

(127. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj7.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/127. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság;
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303. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium
2 Külképviseletek igazgatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[32 757,8]

32 157,8

/-600,0 tám./

[13 569,5]

12 969,5

/-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz.
jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

304. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
4 Magyar Külügyi Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 181,4]

175,8

/-5,6 tám./

[ 78,7]
[ 26,1]

74,5
24,7

/-4,2 kiad./
/-1,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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305. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Külügyi kommunikáció
[ 120,3]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 66,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 54,3]

20,3

/-100,0 tám./

6,0
14,3

/-60,0 kiad./
/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 351. (67. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím15.alcúj2.jcs), 352.
jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím15.alcúj3.jcs), 353. (67. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím15.alcúj4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(67. sz.

Indokolás a T/6571/67. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság,
a Külügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

306. Németh Zsolt és Nógrádi Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII.
fejezet 5. cím 39. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
[39 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés]
[1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban]
[ 10,0]
/-10,0 tám./
[1 Működési költségvetés]
[3 Dologi kiadások]
[ 10,0]
/-10,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (48. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alcúj27.jcs), 152. (48. sz. jav. 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 329. (48. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím22.alc9.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/48. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 145 307. Dr. Hoffmann Rózsa képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5.
cím 45. alcím elhagyását javasolja:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
[45 Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek,
rendezvények]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[3 Dologi kiadások]

[ 158,9]

/-158,9 tám./

[ 11,0]
[ 4,0]
[ 143,9]

/-11,0 kiad./
/-4,0 kiad./
/-143,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 319. (112. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs10.jc), 321. (112. sz.
jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/112. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Külügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

308. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 45.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
45 Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények
1 A Koreai Köztársasággal fennálló diplomáciai kapcsolataink 20. évfordulójával kapcsolatos rendezvények
50,0
/+50,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
34,5
/+34,5 kiad./
2 Munkaadókat terhelő járulékok
1,2
/+1,2 kiad./
3 Dologi kiadások
45,3
/+45,3 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137.
laltakkal.

(47. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs),

pontjában fog-

Indokolás a T/6571/47. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 146 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezet

309. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[2 559,0]

2 440,2

/-118,8 tám./

[1 474,5]
[ 460,1]

1 384,5
431,3

/-90,0 kiad./
/-28,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

310. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 559,0]

2 359,0

/-200,0 tám./

[ 632,8]

432,8

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 331. (135. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365.
(135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 147 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet

311. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[3 633,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 026,8]

5 126,4

/-260,3 tám./

3 436,6
963,7

/-197,2 kiad./
/-63,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

312. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
2 Egyetemek, főiskolák
[198 542,5]
1 Működési költségvetés
[198 516,4]
1 Személyi juttatások
[169 059,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[54 335,8]

185 620,0
192 360,1
154 605,3
49 710,7

/-12922,5 tám./
/-6156,3 bev./
/-14453,7 kiad./
/-4625,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

313. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
2 Egyetemek, főiskolák
[198 542,5]

215 730,6

/+17188,1 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

- 148 [17 188,1]

/-17188,1 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 85. (114. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 129. (114. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 201. (114. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 211. (114. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 225. (114. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265. (114. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/114. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

314. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
3 Közgyűjtemények
[11 695,9]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[8 032,2]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[2 557,9]

11 118,4

/-577,5 tám./

7 594,7
2 417,9

/-437,5 kiad./
/-140,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

315. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
4 Művészeti intézmények
[6 079,6]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[5 094,9]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 600,3]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

5 743,4

/-336,2 tám./

4 840,2
1 518,8

/-254,7 kiad./
/-81,5 kiad./

- 149 Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

316. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
6 Egyéb kulturális intézmények
[8 895,2]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[5 539,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 548,7]

8 567,5

/-327,7 tám./

5 291,1
1 469,3

/-248,3 kiad./
/-79,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

317. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím
módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
6 Egyéb kulturális intézmények
[8 895,2]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 364,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202.
foglaltakkal.

9 039,9

/+144,7 tám./

509,0

/+144,7 kiad./

(167. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs),

Indokolás a T/6571/167. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;

pontjában

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

318. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 7. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
7 Egyéb oktatási intézmények
[4 207,1]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[4 145,6]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 273,8]

4 034,3

/-172,8 tám./

4 014,7
1 231,9

/-130,9 kiad./
/-41,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

319. Dr. Hoffmann Rózsa képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
1. alcím 3. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
rekonstrukció
[ 193,5]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 193,5]

457,4

/+263,9 tám./

457,4

/+263,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307. (112. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím45.alc), 321. (112. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/112. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

320. Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím elhagyását javasolja:
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11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
[27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció] [ 105,0]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[4 Kormányzati beruházás]
[ 105,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300.
1.mell.XX.fej.11.cím10.alcúj4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

/-105,0 tám./
/-105,0 kiad./

(99. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc),

328.

(99. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/99. 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.

321. Dr. Hoffmann Rózsa képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím elhagyását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
[27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció] [ 105,0]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[4 Kormányzati beruházás]
[ 105,0]

/-105,0 tám./
/-105,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307. (112. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím45.alc), 319. (112. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs10.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/112. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

322. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők 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

1 Múzeumi rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

- 152 [ 849,0]

949,0

/+100,0 tám./

[ 849,0]

949,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (169. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/169. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

323. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők 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
[ 743,0]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 743,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195.
foglaltakkal.

943,0

/+200,0 tám./

943,0

/+200,0 kiad./

(171. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/171. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

324. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
6 Csorna Ifjúsági Ház felújítása
2 Felhalmozási költségvetés

50,0

/+50,0 tám./

- 153 4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157.
kal.

50,0
(39. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím),

/+50,0 kiad./
pontjában foglaltak-

Indokolás a T/6571/39. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

325. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
7 Csorna Művelődési Ház és Szabadtéri Színpad
felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (41. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/41. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

326. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
8 Lébényi templom felújítás I. Ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

- 154 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (46. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/46. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

327. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása[75 963,0]69 685,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[75 963,0] 69 685,5

/-6277,5 tám./
/-6277,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

328. Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
4 Az Oktatásért Közalapítvány támogatása a nevelést szolgáló szabadidős tevékenységek pályázati
támogatására
500,0
/+500,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
500,0
/+500,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300.
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/99. számon.

(99. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc),

320.

(99. sz. jav. -
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

329. Németh Zsolt és Nógrádi Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 22. alcím 9. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 EU tagsággal kapcsolatos feladatok
[9 EU elnökség kulturális megjelenése]
[ 30,0]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 23,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 7,0]

/-30,0 tám./
/-23,0 kiad./
/-7,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (48. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alcúj27.jcs), 152. (48. sz. jav. 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 306. (48. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/48. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

330. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
támogatása
[3 750,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 348.
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/71. számon.
A módosító javaslatot:

2 350,0

/-1400,0 tám./

1 050,0

/-1400,0 kiad./

(71. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs),

pontjában

- 156 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

331. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők 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 és kisebbségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
támogatása
[3 750,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0]

1 750,0

/-2000,0 tám./

450,0

/-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 365. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.
1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

332. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet
11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
támogatása
[3 750,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0]

2 250,0

/-1500,0 tám./

950,0

/-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 407. (157. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), pontjában
foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

333. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
35. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Civil és non-profit szervezetek támogatása
3 Egyéb civil és non-profit szervezetek
[ 190,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 190,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 278.
foglaltakkal.

490,0

/+300,0 tám./

490,0

/+300,0 kiad./

(166. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/166. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

334. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
35. alcím 5. jogcím-csoport 1. jogcím 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
1 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
[ 640,0]
700,0
/+60,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 640,0]
700,0
/+60,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 388.
takkal.

Indokolás a T/6571/168. számon.

(168. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím),

pontjában foglal-
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

335. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők 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
[ 716,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 716,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 389.
takkal.

916,0

/+200,0 tám./

916,0

/+200,0 kiad./

(170. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/170. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

336. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
39. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb
beruházások
[ 796,8]
1 096,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 796,8]
1 096,8
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234.
takkal.

/+300,0 tám./
/+300,0 kiad./

(172. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/172. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

337. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[1 824,2]

1 721,9

/-102,3 tám./

[1 337,7]
[ 398,2]

1 260,2
373,4

/-77,5 kiad./
/-24,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

338. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
2 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 122,4]

112,5

/-9,9 tám./

[ 119,8]
[ 36,7]

112,3
34,3

/-7,5 kiad./
/-2,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei[16 860,4]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[13 252,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[4 288,7]

16 077,5

/-782,9 tám./

12 659,0
4 098,9

/-593,1 kiad./
/-189,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

340. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei[16 860,4]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[13 252,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[4 288,7]
3 Dologi kiadások
[3 772,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 172,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82.
1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), pontjaiban foglaltakkal.

20 860,4

/+4000,0 tám./

15 127,1
4 913,7
4 772,0
672,3

/+1875,0 kiad./
/+625,0 kiad./
/+1000,0 kiad./
/+500,0 kiad./

(68. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

210.

(68. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/68. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

341. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 3. cím módosítását javasolja:

- 161 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs
központok, kutatóintézetek
[9 119,2]
9 054,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 908,4]
859,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 265,7]
250,0

/-64,9 tám./
/-49,2 kiad./
/-15,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

342. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei[1 956,3]
1 Működési költségvetés
[35 990,8]
1 Személyi juttatások
[13 334,6]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[4 352,0]

1 920,9
35 317,5
12 797,7
4 180,2

/-35,4 tám./
/-673,3 bev./
/-536,9 kiad./
/-171,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

343. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
5 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 578,2]
[24 179,0]
[15 635,3]
[5 006,6]

546,3
22 824,2
14 584,8
4 670,4

/-31,9 tám./
/-1354,8 bev./
/-1050,5 kiad./
/-336,2 kiad./

- 162 Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

344. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
5 Országos Mentőszolgálat
[ 578,2]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[15 635,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[5 006,6]
3 Dologi kiadások
[3 537,1]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 578,2]

3 578,2

/+3000,0 tám./

16 785,3
5 356,6
4 537,1
1 078,2

/+1150,0 kiad./
/+350,0 kiad./
/+1000,0 kiad./
/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (73. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 229. (73. sz. jav. 361. (73. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal.

1.mell.XIV.fej.1.cím),

Indokolás a T/6571/73. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

345. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 7. cím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
7 Országos Vérellátó Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.

[2 881,8]
[9 220,0]
[4 281,6]
[1 319,1]

2 778,8
8 890,2
3 953,7
1 214,2

/-103,0 tám./
/-329,8 bev./
/-327,9 kiad./
/-104,9 kiad./

- 163 A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

346. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 7. cím módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
7 Országos Vérellátó Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[2 881,8]

3 881,8

/+1000,0 tám./

[4 281,6]
[1 319,1]
[6 068,1]

4 581,6
1 419,1
6 668,1

/+300,0 kiad./
/+100,0 kiad./
/+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 263. (74. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/74. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 164 -

347. Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
9 Csorna Háziorvosi Rendelő felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

110,0

/+110,0 tám./

110,0

/+110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123. (43. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/43. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

348. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[2 002,1]

3 402,1

/+1400,0 tám./

[ 844,9]
[ 270,4]
[ 517,5]

1 144,9
370,4
1 517,5

/+300,0 kiad./
/+100,0 kiad./
/+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 330.
foglaltakkal.

(71. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/71. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

349. 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.

- 165 Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 494,0]

[ 414,0]

1 114,0 /+700,0

1 194,0

/+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (69. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/69. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

350. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 15. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai
1 Rákbetegek szervezeteinek támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162.
kal.

70,0

/+70,0 tám./

70,0

/+70,0 kiad./

(75. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím),

pontjában foglaltak-

Indokolás a T/6571/75. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

351. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 15. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

- 166 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai
2 Magyar Orvosi Kamara támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (67. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 352.
1.mell.XXI.fej.10.cím15.alcúj3.jcs), 353. (67. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím15.alcúj4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(67. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/67. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

352. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 15. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai
3 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (67. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 351.
1.mell.XXI.fej.10.cím15.alcúj2.jcs), 353. (67. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím15.alcúj4.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(67. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/67. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

353. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 15. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai
4 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása
tám./

30,0 /+30,0

- 167 1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (67. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím15.alc), 351.
352. (67. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím15.alcúj3.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(67. sz. jav. -

1.mell.XXI.fej.10.cím15.alcúj2.jcs),

Indokolás a T/6571/67. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

354. Dr. Zombor Gábor, 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 a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10.
cím 20. alcím módosítását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Magyar Vöröskereszt támogatása
[ 223,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 223,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246.
foglaltakkal.

260,0

/+36,5 tám./

260,0

/+36,5 kiad./

(76. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/76. 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.

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet

355. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

[3 305,5]

3 091,9

/-213,6 tám./

[3 061,7]
[ 874,0]

2 899,9
822,2

/-161,8 kiad./
/-51,8 kiad./

- 168 Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

356. Hirt Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[3 305,5]

3 165,5

/-140,0 tám./

[ 198,7]

58,7

/-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171.
foglaltakkal.

(91. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj10.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/91. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

357. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
4 PM Informatikai Szolgáltató Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 398,7]

380,4

/-18,3 tám./

[ 254,3]
[ 70,8]

240,4
66,4

/-13,9 kiad./
/-4,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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358. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[84 408,2]

79 417,8

/-4990,4 tám./

[54 034,8]
[16 477,7]

50 254,2
15 267,9

/-3780,6 kiad./
/-1209,8 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

359. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[84 408,2]

83 908,2

/-500,0 tám./

[2 055,3]

1 555,3

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176. (23. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj4.jc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/23. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

360. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
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5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[84 408,2]

83 352,2

/-1056,0 tám./

[11 653,3]

10 597,3

/-1056,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (70. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 138.
680. (70. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.

(70. sz. jav. -

1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs),

Indokolás a T/6571/70. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

361. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[84 408,2]

83 908,2

/-500,0 tám./

[2 055,3]

1 555,3

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (73. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 229. (73. sz. jav. 1.mell.XIV.fej.1.cím), 344. (73. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/73. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

362. Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, dr.
Mátrai Márta, Koszorús László, dr. Tiba István, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr.
Nagy Andor és dr. Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5.
cím módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[84 408,2]

84 306,8

/-101,4 tám./

[2 055,3]

1 953,9

/-101,4 kiad./
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foglaltakkal.

(87. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím1.alc9.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/87. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

363. László Tamás, dr. Tiba István, Hirt Ferenc, Czomba Sándor, dr. Lanczendorfer Erzsébet és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[84 408,2]

84 003,4

/-404,8 tám./

[2 055,3]

1 650,5

/-404,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 402.
foglaltakkal.

(93. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc6.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/93. 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.

364. Dr. Latorcai János és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[84 408,2]

82 794,0

/-1614,2 tám./

[11 653,3]

10 039,1

/-1614,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (94. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 158.
1.mell.XI.fej.1.cím), 264. (94. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 509. (94. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal.

(94. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/94. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
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365. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[84 408,2]

82 294,0

/-2114,2 tám./

[11 653,3]

10 039,1

/-1614,2 kiad./

[2 055,3]

1 555,3

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

366. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 6. cím módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[34 237,2]

31 753,6

/-2483,6 tám./

[21 919,2]
[6 829,3]

20 037,7
6 227,2

/-1881,5 kiad./
/-602,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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367. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[34 237,2]

33 588,7

/-648,5 tám./

[6 227,6]

5 579,1

/-648,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 373. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

368. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 10. cím
módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
10 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[17 270,3]

16 130,6

/-1139,7 tám./

[14 026,8]
[4 508,7]

13 163,4
4 232,4

/-863,4 kiad./
/-276,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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369. Dr. Mátrai Márta, dr. Iván László, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Tiba István, László Tamás, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Soltész
Miklós és dr. Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 10. cím
módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
10 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[17 270,3]

16 770,3

/-500,0 tám./

[4 176,0]

3 676,0

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 405. (78. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alcúj4.jcs), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/78. 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.

370. Ágh Péter, Szijjártó Péter és Koszorús László képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXII. fejezet 10. cím módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
10 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[17 270,3]

16 975,3

/-295,0 tám./

[4 176,0]

3 881,0

/-295,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400.
jában foglaltakkal.

(88. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alcúj4.jcsúj4.jc),

pont-

Indokolás a T/6571/88. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

371. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet és dr. Nagy Andor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 10. cím módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
10 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[17 270,3]

17 220,3

/-50,0 tám./

[4 176,0]

4 126,0

/-50,0 kiad./

- 175 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (89. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alcúj4.jcs), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/89. 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.

372. Hirt Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 10. cím módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
10 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[17 270,3]

17 230,3

/-40,0 tám./

[4 176,0]

4 136,0

/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170.
foglaltakkal.

(90. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj8.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/90. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

373. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 10. cím módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
10 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[17 270,3]

16 387,8

/-882,5 tám./

[4 176,0]

3 293,5

/-882,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 384. (135. sz. jav. 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

374. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
13 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[5 109,7]
[1 563,3]
[2 626,9]

4 815,0
1 469,0
3 015,9

/-294,7 kiad./
/-94,3 kiad./
/+389,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

375. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
14 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[1 529,8]

1 452,7

/-77,1 tám./

[ 989,7]
[ 316,6]

931,3
297,9

/-58,4 kiad./
/-18,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
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- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

376. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés
pótlására
[365 341,1]
354 099,1

/-11242,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

377. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[209 669,4] 217 542,8

/+7873,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

378. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
3 GYES-en, GYET-en és rehabilitációs járadékon lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a
Nyugdíjbiztosítási Alapnak
[19 643,5]
19 012,6
/-630,9 kiad./
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

379. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1.
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott
pénzeszköz
[9 566,0]

9 295,0

/-271,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

380. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 27. cím 2.
alcím elhagyását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
27 MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása
[2 Jegybank támogatása]
[9 511,0]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.

/-9511,0 kiad./
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

381. Deák Istvánné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 32. cím kiegészítését javasolja a következő új 2. alcím felvételével:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
32 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés
2 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2009. évi
kölcsöntörlesztésének részleges elengedése
139,3
/+139,3 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12.
1.mell.XLI.fej.4.cím2.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(14. sz. jav. - 89.§(6)),

451.

(14. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/14. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

382. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása[4 151,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 924,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 934,0]

3 926,3

/-224,7 tám./

2 754,6
879,5

/-170,2 kiad./
/-54,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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383. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 270,9]
1 Működési költségvetés
[1 772,2]
1 Személyi juttatások
[1 347,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 432,0]

1 228,2
1 711,3
1 268,9
406,9

/-42,7 tám./
/-60,9 bev./
/-78,5 kiad./
/-25,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

384. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
[1 270,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 255,5]

770,9

/-500,0 tám./

755,5

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.10.cím), 387. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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385. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
3 Regionális Munkaügyi Központok
[ 657,4]
1 Működési költségvetés
[21 663,3]
1 Személyi juttatások
[13 879,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[4 437,2]

623,1
20 513,4
12 982,2
4 150,1

/-34,3 tám./
/-1149,9 bev./
/-897,1 kiad./
/-287,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

386. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
tám./
1 Működési költségvetés
[2 952,6]
1 Személyi juttatások
[4 220,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 346,3]

[3 735,3]
2 786,2
3 939,2
1 256,4

3 531,0 /-204,3
/-166,4 bev./
/-280,8 kiad./
/-89,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

387. Jakab István, Font Sándor, dr. Ángyán József és Czerván György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

- 182 4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 800,8]

[3 735,3]
600,8

3 535,3 /-200,0
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 98. (135. sz. jav. 131. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136. (135. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139. (135. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160. (135. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 205. (135. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcsúj1.jc.), 212. (135. sz. jav. 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226. (135. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230. (135. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 249. (135. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 303. (135. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 310. (135. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 331. (135. sz. jav. 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 365. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), 367. (135. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 373. (135. sz. jav. 1.mell.XXII.fej.10.cím), 384. (135. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal.
1.mell.X.fej.1.cím2.alc),

Indokolás a T/6571/135. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

388. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím
módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 800,8]

[3 735,3]
740,8

3 675,3 /-60,0
/-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 334. (168. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcs1.jc), pontjában
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/168. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

389. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, Vincze László és dr. Cser-Palkovics András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím
módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
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tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 800,8]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 335.
foglaltakkal.

[3 735,3]
600,8

3 535,3 /-200,0
/-200,0 kiad./

(170. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc1.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/170. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

390. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
5 Regionális képző központok
[ 530,4]
1 Működési költségvetés
[4 448,5]
1 Személyi juttatások
[1 738,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 555,3]

521,9
4 371,5
1 673,5
534,6

/-8,5 tám./
/-77,0 bev./
/-64,8 kiad./
/-20,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

391. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 6. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet [ 396,4]
1 Működési költségvetés
[3 810,4]
1 Személyi juttatások
[ 950,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 321,0]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.

389,9
3 745,9
897,0
303,8

/-6,5 tám./
/-64,5 bev./
/-53,8 kiad./
/-17,2 kiad./

- 184 A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

392. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 7. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
7 Egyenlő Bánásmód Hatóság
[ 212,4]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 123,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 38,0]

204,6

/-7,8 tám./

117,1
36,1

/-5,9 kiad./
/-1,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

393. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
8 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
[ 774,3]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 441,9]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 142,9]

736,8

/-37,5 tám./

413,5
133,8

/-28,4 kiad./
/-9,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;

- 185 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

394. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 11. cím
módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
11 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
[3 463,4]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 925,7]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 612,2]

3 299,6

/-163,8 tám./

1 801,6
572,5

/-124,1 kiad./
/-39,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

395. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 12. cím
módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
12 Állami szociális intézetek
[2 320,9]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 343,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 446,1]

2 222,2

/-98,7 tám./

1 268,2
422,2

/-74,8 kiad./
/-23,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

396. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 13. cím
módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
13 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
[4 247,1]

4 052,0

/-195,1 tám./

- 186 1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[2 454,3]
[ 798,7]

2 306,5
751,4

/-147,8 kiad./
/-47,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

397. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 14. cím
módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 475,7]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 780,2]

[2 924,4]
2 365,2
744,8

2 778,5 /-145,9
/-110,5 kiad./
/-35,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

398. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI.
fejezet 16. cím 40. alcím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos
feladatok
[ 914,7]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 595,4]

1 014,7

/+100,0 tám./

695,4

/+100,0 kiad./

- 187 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141.
laltakkal.

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

pontjában fog-

Indokolás a T/6571/57. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

399. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI.
fejezet 16. cím 41. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport új 4. jogcím felvételével:
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
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142.
laltakkal.

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

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

pontjában fog-

Indokolás a T/6571/58. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

400. Ágh Péter, Szijjártó Péter és Koszorús László képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXVI. fejezet 16. cím 41. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport új
4. jogcím felvételével:
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
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
0,9
3 Dologi kiadások
0,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

295,0

/+295,0 tám./

2,8
/+2,8 kiad./
/+0,9 kiad./
/+0,8 kiad./
290,5
/+290,5 kiad./

- 188 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 370.
takkal.

(88. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/88. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

401. Dr. Tiba István, László Tamás, Hirt Ferenc, Czomba Sándor, Harrach Péter és Soltész
Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 46. alcím 5. jogcímcsoport 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]

2 500,0

/+517,5 tám./

2 498,0

/+517,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222. (85. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/85. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

402. László Tamás, dr. Tiba István, Hirt Ferenc, Czomba Sándor, dr. Lanczendorfer Erzsébet és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 46. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
46 Egyes pénzbeli támogatások
6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 595,2]

[1 660,5]
2 000,0

2 065,3 /+404,8
/+404,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 363. (93. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pontjában foglaltakkal.

- 189 Indokolás a T/6571/93. 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.

403. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 48.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
48 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami
támogatása
[31 938,3]
29 242,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[31 918,2] 29 222,6

/-2695,6 tám./
/-2695,6 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

404. Czomba Sándor, dr. Tiba István, Hirt Ferenc, László Tamás, Soltész Miklós, Harrach
Péter, dr. Rétvári Bence és dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 51. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200.
foglaltakkal.

50,0

/+50,0 tám./

20,0
6,4
5,0
18,6

/+20,0 kiad./
/+6,4 kiad./
/+5,0 kiad./
/+18,6 kiad./

(92. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs),

pontjában

- 190 Indokolás a T/6571/92. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

405. Dr. Mátrai Márta, dr. Iván László, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Tiba István, László Tamás, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Soltész
Miklós és dr. Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím
51. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
4 Akadálymentesítési program és jelnyelvi
tolmácsszolgáltatás
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 369.
takkal.

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

(78. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/78. 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.

406. Vígh Ilona, dr. Szabó Erika, Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy
Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím
51. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
[ 620,6]
650,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 584,5]
613,9
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 279.
foglaltakkal.

/+29,4 tám./
/+29,4 kiad./

(79. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs),

pontjában

- 191 Indokolás a T/6571/79. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

407. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 52. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
52 Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok
2 Nemzeti Civil Alapprogram
[7 700,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[7 696,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332.
foglaltakkal.

9 200,0

/+1500,0 tám./

9 196,5

/+1500,0 kiad./

(157. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/157. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

408. Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, dr.
Mátrai Márta, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr.
Nagy Andor és dr. Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16.
cím 55. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
támogatása
[ 161,9]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 161,9]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281.
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/86. számon.

180,0

/+18,1 tám./

180,0

/+18,1 kiad./

(86. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs),

pontjában

- 192 A módosító javaslatot:
- támogatja: az Ifjúsági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

409. Dr. Szabó Erika, dr. Mátrai Márta, dr. Aszódi Pál, dr. Zombor Gábor, dr. Tiba István,
dr. Iván László, Koszorús László, László Tamás, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, Soltész Miklós, Harrach
Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet és dr. Nagy Andor képviselők 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
[ 160,7]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 160,7]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280.
foglaltakkal.

175,0

/+14,3 tám./

175,0

/+14,3 kiad./

(80. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/80. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

410. Dr. Aszódi Pál, dr. Molnár Ágnes, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, László Tamás,
dr. Tiba István, Hirt Ferenc, dr. Iván László és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
támogatása
[ 189,3]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 189,3]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199.
foglaltakkal.

200,0

/+10,7 tám./

200,0

/+10,7 kiad./

(84. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs),

pontjában

- 193 Indokolás a T/6571/84. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

411. Harrach Péter és Soltész Miklós képviselők 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
[ 37,8]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 37,8]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198.
foglaltakkal.

40,0

/+2,2 tám./

40,0

/+2,2 kiad./

(82. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs),

pontjában

Indokolás a T/6571/82. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

412. Dr. Iván László, dr. Molnár Ágnes, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, László Tamás,
dr. Tiba István, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Nagy
Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím
55. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Társadalmi szervezetek támogatása
16 Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége[ 27,4]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 27,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197.
foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/77. számon.

40,0

/+12,6 tám./

40,0

/+12,6 kiad./

(77. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs),

pontjában

- 194 A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

413. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet és dr. Nagy Andor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 60. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
60 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása
4 Nagycsaládosok Országos Egyesülete
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371.
takkal.

50,0

/+50,0 tám./

80,4

/+50,0 kiad./

(89. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím),

pontjában foglal-

Indokolás a T/6571/89. 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.

414. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 20. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
20 Családi támogatások
1 Családi pótlék
[373 907,0]

373 960,0

/+53,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 195 -

415. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 20. cím 2.
alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
20 Családi támogatások
2 Anyasági támogatás
[7 793,0]

7 500,0

/-293,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

416. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 20. cím 3.
alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
20 Családi támogatások
3 Gyermekgondozási segély
[61 167,0]

59 160,0

/-2007,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

417. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 20. cím 5.
alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
20 Családi támogatások
5 Gyermeknevelési támogatás
[16 561,0]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.

15 939,0

/-622,0 kiad./

- 196 A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

418. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 20. cím 8.
alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
20 Családi támogatások
8 Életkezdési támogatás
[4 717,0]

4 744,0

/+27,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

419. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 2.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Rokkantsági járadék
[13 237,0]
12 740,0

/-497,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
2 Megváltozott munkaképességűek járadéka [75 483,0]
72 650,0

/-2833,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

421. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 2.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
3 Egészségkárosodási járadék
[2 630,0]
2 532,0

/-98,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

422. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 2.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság
kiegészítése és kereset-kiegészítése
[7 240,0]
6 968,0
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

/-272,0 kiad./

- 198 Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

423. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 2.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
5 Mezőgazdasági járadék
[4 732,0]
4 554,0

/-178,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

424. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 2.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
[31 282,0]
kiad./

30 108,0 /-1174,0

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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425. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 2.
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
[21 225,0]
kiad./

20 428,0 /-797,0

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

426. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 2.
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
9 Házastársi pótlék
[5 488,0]
5 282,0

/-206,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL fejezet

427. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXX. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
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1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[1 777,1]

1 607,3

/-169,8 tám./

[1 110,8]
[ 334,8]

982,2
293,6

/-128,6 kiad./
/-41,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL fejezet

428. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXI. fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1 Központi Statisztikai Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[9 751,9]

9 240,9

/-511,0 tám./

[6 018,2]
[1 836,7]

5 631,1
1 712,8

/-387,1 kiad./
/-123,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

429. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXI. fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
4 KSH Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 198,5]

186,6

/-11,9 tám./

[ 132,8]
[ 41,1]

123,8
38,2

/-9,0 kiad./
/-2,9 kiad./
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Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

430. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXI. fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 100,7]

93,8

/-6,9 tám./

[ 81,4]
[ 25,9]

76,2
24,2

/-5,2 kiad./
/-1,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet

431. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1 MTA Titkársága
1 MTA Titkárság Igazgatása
[1 246,3]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 881,5]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 267,6]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:

1 178,9

/-67,4 tám./

830,4
251,3

/-51,1 kiad./
/-16,3 kiad./
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a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

432. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 2. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia [ 14,2]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 10,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 3,1]

13,4

/-0,8 tám./

9,8
2,9

/-0,6 kiad./
/-0,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

433. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 3. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
3 MTA Könyvtára
[ 498,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 258,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 83,4]

475,4

/-22,6 tám./

241,2
77,9

/-17,1 kiad./
/-5,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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434. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 3. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
3 MTA Könyvtára
[ 498,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 162,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113.
kal.

538,0

/+40,0 tám./

202,5

/+40,0 kiad./

(101. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím),

pontjában foglaltak-

Indokolás a T/6571/101. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

435. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 4. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[7 516,7]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[2 306,6]

[8 182,8]
6 986,6
2 137,0

7 483,1 /-699,7
/-530,1 kiad./
/-169,6 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

436. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 5. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
5 MTA Élettudományi kutatóintézetek
[4 723,6]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[4 342,6]

4 374,6

/-349,0 tám./

4 078,2

/-264,4 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok

- 204 [1 369,9]

1 285,3

/-84,6 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

437. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 6. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek [4 325,6]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[3 469,2]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 075,2]

3 970,0

/-355,6 tám./

3 199,8
989,0

/-269,4 kiad./
/-86,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

438. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 7. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
7 MTA Területi akadémiai központok
[ 215,2]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 126,2]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 40,4]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:

202,8

/-12,4 tám./

116,8
37,4

/-9,4 kiad./
/-3,0 kiad./
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a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

439. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 8. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 248,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 86,1]

[ 689,4]
232,1
81,0

668,4 /-21,0
/-15,9 kiad./
/-5,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

440. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 9. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
9 MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai[ 174,4]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 127,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 40,6]

157,5

/-16,9 tám./

114,6
36,5

/-12,8 kiad./
/-4,1 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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441. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 10. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
10 MTA Támogatott Kutatóhelyek
[2 010,4]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 554,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 465,9]

1 869,0

/-141,4 tám./

1 447,2
431,6

/-107,1 kiad./
/-34,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

442. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 11. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
11 MTA Jóléti intézmények
[ 299,5]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 236,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 75,3]

280,9

/-18,6 tám./

221,9
70,8

/-14,1 kiad./
/-4,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

443. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 12. cím
módosítását javasolja:
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
12 OTKA Iroda
[ 441,8]
1 Működési költségvetés

428,1

/-13,7 tám./

1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
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[ 74,0]

247,4
70,7

/-10,4 kiad./
/-3,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA fejezet

444. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. fejezet 1. cím
módosítását javasolja:
XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA
1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 464,9]

416,7

/-48,2 tám./

[1 093,4]
[ 330,7]

1 056,9
319,0

/-36,5 kiad./
/-11,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

445. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. fejezet 3. cím
módosítását javasolja:
XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA
3 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

[1 436,0]
[ 438,7]
[1 181,7]

1 352,8
412,1
1 291,5

/-83,2 kiad./
/-26,6 kiad./
/+109,8 kiad./
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

446. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 1. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Devizahitelek kamatelszámolásai
1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
2 EBB hitelek kamatelszámolásai
[30 405,4]
31 779,1
/+1373,7 kiad./
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

447. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 1. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
2 Devizakötvények kamatelszámolásai
1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai [183 961,3]
194 358,0 /+10396,7
kiad./
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
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- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

448. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 1. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím felvételével:
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
5 IMF-hitel rendelkezésre állási jutaléka
7 225,0
/+7225,0 kiad./
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

449. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
55 965,6 bev.
2 Államkötvények kamatelszámolása
55 965,6 bev.
1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
55 965,6 bev.
1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
[698 888,7]
710 414,9
/+11526,2 kiad./
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
20,1 bev.
3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai
20,1 bev.
1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása [147 523,2]
152 001,7
/+4478,5 kiad./
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

451. Deák Istvánné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 4. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
4 Tőke követelések visszatérülése
2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőkevisszatérülése
3 OECF hitel tőke-visszatérülése
[ 278,6]
417,9
/+139,3 bev./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (14. sz. jav. - 89.§(6)), 381. (14. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.32.címúj
2.alc.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/14. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet

452. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
1 Vállalkozások költségvetési befizetései

1 Társasági adó
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537 400,0

/-15900,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

453. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
1 Vállalkozások költségvetési befizetései
2 Társas vállalkozások különadója
[200 100,0]

194 300,0

/-5800,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

454. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
1 Vállalkozások költségvetési befizetései
3 Hitelintézeti járadék
[15 000,0]

13 000,0

/-2000,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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455. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 6. alcím módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
1 Vállalkozások költségvetési befizetései
6 Egyszerűsített vállalkozói adó
[177 800,0]

172 900,0

/-4900,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

456. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 9. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
1 Vállalkozások költségvetési befizetései
9 Ökoadó
1 Energiaadó
[15 500,0]

15 000,0

/-500,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

457. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1 Általános forgalmi adó
[2201 100,0]

2135 100,0

/-66000,0 bev./
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Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

458. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
2 Jövedéki adó
[849 700,0]

830 000,0

/-19700,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

459. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
3 Regisztrációs adó
[91 500,0]

82 100,0

/-9400,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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460. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
3 Lakosság költségvetési befizetései
1 Személyi jövedelemadó
[2143 400,0]

2085 400,0

/-58000,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

461. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 3. cím 3. alcím módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
3 Lakosság költségvetési befizetései
3 Magánszemélyek különadója
[30 300,0]

29 400,0

/-900,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

462. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
5 Költségvetési befizetések
1 Központi költségvetési szervek
[25 358,5]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

27 078,3

/+1719,8 bev./
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

463. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 5. cím 3. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
5 Költségvetési befizetések
3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései
6 Munkaerőpiaci Alap
[153 750,0]

158 598,7

/+4848,7 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

464. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
3 Az MNV Zrt. működésének támogatása
[10 300,0]
9 302,0
/-998,0 kiad./
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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465. Hock Zoltán és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII.
fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
3 Az MNV Zrt. működésének támogatása
[10 300,0]
8 500,0
/-1800,0 kiad./
Megjegyzés: A mód. indítvány a törvényjavaslat indokolásában feltüntetett kiadási előirányzatokat kívánja módosítani, ezért a javaslat ezen részét nem vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (137. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 545. (137. sz. jav. - 5.mell.18.),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/137. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
466. Tasó László és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a)
pont címe módosítását javasolják:
„1. Települési önkormányzatok feladatai
a) Település-üzemeltetési[,] és igazgatási [és sport]feladatok”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38.
3.mell.1.újc)), pontjaiban foglaltakkal.

(64. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc),

469.

(64. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/64. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

467. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
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a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 857] 1 057 forint/fő,
de településenként legalább 1 500 000 forint, azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt, ott községenként legalább 3 000 000 forint.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

468. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont b) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/1. Települési önkormányzatok feladatai/
„b) Közösségi közlekedési feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [520] 515 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

469. Tasó László és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont kiegészítését javasolják a következő új c) pont felvételével:
„c) Települési sport feladatok
Fajlagos összeg 1000 forint/fő,
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás a sport feladatainak ellátására.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38.
3.mell.1.a)cím), pontjaiban foglaltakkal.

(64. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc),

466.

(64. sz. jav. -
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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.

470. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) pont ab) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/2. Körzeti igazgatás
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok/
„ab) Okmányiroda működési kiadásai
FAJLAGOS ÖSSZEG: [590] 324 forint/ügyirat, de okmányirodát fenntartó önkormányzatonként legalább
[6 000 000] 4 500 000 forint.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

471. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) pont ac) alpont
fajlagos összege módosítását javasolja:
/2. Körzeti igazgatás
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok/
„ac) Gyámügyi igazgatási feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [340] 270 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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472. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont b) pont ba) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/2. Körzeti igazgatás
b) Építésügyi igazgatási feladatok/
„ba) Térségi normatív hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [75] 70 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

473. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont b) pont bb) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/2. Körzeti igazgatás
b) Építésügyi igazgatási feladatok/
„bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [7 780] 7 737 forint/döntés”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

474. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont a) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
„3. Körjegyzőség működése
a) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [400 000] 300 000 forint/körjegyzőség/hónap”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

475. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont ba) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/3. Körjegyzőség működése
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: [330 000] 203 200 forint/körjegyzőség/hónap,”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

476. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont bb) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/3. Körjegyzőség működése
b) Ösztönző hozzájárulás
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:/
„bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes
lakosságszáma nem éri el az 1 000 főt,
FAJLAGOS ÖSSZEG: [280 000] 173 100 forint/körjegyzőség/hónap,”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a

- 221 Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

477. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont bc) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/3. Körjegyzőség működése
b) Ösztönző hozzájárulás
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:/
„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: [531 000] 345 000 forint/körjegyzőség/hónap,”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

478. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont bd) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/3. Körjegyzőség működése
b) Ösztönző hozzájárulás
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:/
„bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után,
FAJLAGOS ÖSSZEG: [173 000] 112 000 forint/kapcsolódó község/hónap.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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479. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont a) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
„4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai
a) Igazgatási és sportfeladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [210] 150 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

480. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont b) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai/
„b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése
FAJLAGOS ÖSSZEG: [735] 679 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

481. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 5. pont fajlagos összege
módosítását javasolja:
„5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 430] 3 088 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

482. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont a) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
„7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási
gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település:
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 540] 2 510 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

483. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont b) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai/
„b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település:
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 665] 4 640 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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484. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont a) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok
a) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 217] 1 061 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

485. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont b) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok/
„b) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 682 080] 87 776 570 forint/megye, főváros,
[401] 350 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

486. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont b) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
„b) Gyermekjóléti központ
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 466 000] 2 274 150 forint/központ”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

487. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont ca) alpont módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
„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: [97 700] 90 050 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában a Szoctv.
119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

488. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont cb) alpont módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
c) Szociális étkeztetés/
„cb) FAJLAGOS ÖSSZEG: [86 600] 79 850 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában a Szoctv.
119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem eléri a nyugdíjminimum 150%-át, de nem haladja meg annak 300%-át.
Ez a hozzájárulás igényelhető a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is a Szoctv. 119/C. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott feltétel szerint.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:

- 226 - támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

489. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont cc) alpont módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
c) Szociális étkeztetés/
„cc) FAJLAGOS ÖSSZEG: [68 600] 63 250 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában a Szoctv.
119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

490. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) pont da) alpont módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
„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: [285 500] 266 750 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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491. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) pont db) alpont módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
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./
„db) FAJLAGOS ÖSSZEG: [180 400] 168 500 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

492. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont e) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 29 100 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

493. Harrach Péter, Soltész Miklós és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont e) pont fajlagos összege módosítását javasolják:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
/e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 31 350 forint/fő”

- 228 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47.
1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal.

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

83.

(83. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/83. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

494. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont f) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
„f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 359 000] 2 174 850 forint/szolgálat”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

495. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont g) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
„g) Utcai szociális munka
FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 250 000] 4 850 000 forint/szolgálat”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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496. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont h) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
„h) Időskorúak nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [158 000] 145 650 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

497. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont i) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
/i) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [232 800] 214 600 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

498. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont j) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
/j) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [492 500] 454 050 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.

- 230 A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

499. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont aa) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 026 200] 933 000 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

500. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ab) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [845 000] 784 000 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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501. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ac) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [840 000] 778 400 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

502. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont ba) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/ba) Otthont nyújtó ellátás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [884 200] 803 600 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

503. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bb) alpont módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/bb) Utógondozói ellátás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [710 000] 659 600 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

- 232 Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

504. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont bca) alpont bcaa) alpont módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális
intézményekben/
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/
„bcaa) FAJLAGOS ÖSSZEG: [751 400] 686 000 forint/fő
A hozzájárulás a helyi önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 2007. december
hónapban normatív hozzájárulásban részesült, és a Szoctv. 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot nem
folytatták le.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

505. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont bca) alpont bcab) alpont módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális
intézményekben/
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/
„bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG: [843 000] 769 100 forint/fő
A hozzájárulás a helyi önkormányzatot azon – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akiknek a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

506. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont bca) alpont bcac) alpont módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális
intézményekben/
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/
„bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG: [751 400] 686 000 forint/fő
A hozzájárulás a helyi önkormányzatot azon – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akiknek a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

507. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont bcb) alpont módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális
intézményekben/
„bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [750 000] 686 000 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

508. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) pont módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
„c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [560 000] 543 200 forint/fő
A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a 2007. december 31-én hatályos
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 az önkormányzatot.
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik. Amennyiben
az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves összegének
átlaga
ca) eléri az 520 000 forintot, de nem haladja meg a 600 000 forintot, akkor [560 000] 543 200 forint alaphozzájárulás 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) 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi emelkedése után az alaphozzájárulás 700 forinttal csökken.
A hozzájárulás összegét 2008. szeptember 30-án hatályos éves személyi térítési díj alapján kell megállapítani.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása
szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

509. Dr. Latorcai János és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12.
pont c) pont fajlagos összege módosítását javasolják:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
„c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (94. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 158. (94.
1.mell.XI.fej.1.cím), 264. (94. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 364. (94. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. -

Indokolás a T/6571/94. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

510. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont a) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/13. Hajléktalanok átmeneti intézményei/
/a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [545 000] 509 250 forint/férőhely”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

511. Dr. Gyimesi Endre képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet kiegészítését javasolja
a következő új 14. pont felvételével:
„14. Lakáshoz jutás feladatai
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 150-2 200 forint/fő,
de legalább 200 000 forint/település.
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához lakosságszámuk alapján, a települések szociális és lakásellátottsági, valamint lakás-közművesítettségi jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.
A mutatószám kialakításában szerepelnek:
- 15%-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozóknak,
- 30%-os súllyal a regisztrált munkanélküliek - 2007. november és 2008. február, május és augusztus havi
létszámadatokból számított - átlagának,
- 10%-os súllyal a 2006. és 2007. évi házasságkötéseknek,
- 5%-os súllyal a 2008. január 1-jén meglévő lakószobáknak, és
- 40%-os súllyal a csatornahálózatba be nem kapcsolt lakásoknak
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A forrásból az önkormányzatok az alábbi célokra saját rendeletükben kamatmentes kölcsönt, illetőleg
részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére
a) lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez,
b) lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához,
c) lakáscélú kölcsön törlesztőrészleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakással kapcsolatos költségeik viseléséhez.”
Indokolás a T/6571/165. 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.

512. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/
/a) Bölcsődei ellátás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [585 900] 540 150 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

513. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont b) pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/
/b) Családi napközi ellátás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [259 400] 242 500 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

514. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos összege
módosítását javasolja:
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 780 000] 2 450 000 forint/teljesítmény-mutató/év
a 2009/2010. nevelési évre, tanévre
?- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- ?2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

515. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont 1. alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/
/16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)/
/16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000] 38 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

516. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont 2. alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
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/16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)/
/16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [112 000] 106 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

517. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 1. alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/
/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/
/16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [260 000] 228 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
? 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
? 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

518. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 2. alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/
/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/
/16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 228 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
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Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

519. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 3. alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/
/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/
/16.2.3. Fejlesztő felkészítés/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [325 000] 310 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

520. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/
/16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [45 000] 43 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:

- 240 - támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

521. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/
/16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [71 500] 68 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

522. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 1. alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/
/16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása/
/16.5.1. Pedagógiai programok támogatása/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 228 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 241 -

523. Dr. Gyimesi Endre képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 2.
alpont módosítását javasolja:
„16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása
a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon
FAJLAGOS ÖSSZEG: [51 000] 57 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a 15. e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével – a 27/1998. (VI. 10.)
MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő 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: 3/2002. (II. 15.) OM rendelet) 10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített
alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezték.
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] 25 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. 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 részt vevő azon intézmények tanulóinak létszáma után
igényelhetik az intézményt fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 1014/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezték.
Az a) és b) pont szerinti hozzájárulás megilleti a magyar Waldorf iskolák kerettanterve alapján nevelő és
oktató iskolákat fenntartó helyi önkormányzatokat is, amennyiben ellátják az alapfokú művészetoktatás
feladatait.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52.
1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), pontjaiban foglaltakkal.

(163. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc),

213.

(163. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/163. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

524. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 2. alpont a) pont fajlagos összege módosítását javasolja:
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/
/16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása/
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/a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [51 000] 48 500 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

525. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 2. alpont b) pont fajlagos összege módosítását javasolja:
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/
/16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása/
/16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása/
/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] 19 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

526. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont kiegészítését javasolja a következő új 3. alpont felvételével:
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/
/16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása/
„16.5.3. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez
FAJLAGOS ÖSSZEG : 820 forint/fő/év a 2008/2009-es és 2009/2010. tanévre

- 243 — 2009. költségvetési évben 12 hónapra,
— 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, illetve
fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai
szolgáltatások igénybevételéhez a 15.1. és 16.4.1. pontok szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám után.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (113. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 84. (113. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 128. (113. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 542. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)cím), 543. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)igény),
544. (113. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 546. (113. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 547. (113. sz. jav. - 5.mell.20.előir.), 548. (113. sz. jav. 5.mell.21.előir.), 552. (113. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

527. Dr. Gyimesi Endre képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont kiegészítését javasolja a következő új 3. alpont felvételével:
„16.5.3. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 820 forint/fő/év a 2008/2009-es és 2009/2010. tanévre
— 2009. költségvetési évben 12 hónapra ,
— 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, illetve
fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai
szolgáltatások igénybevételéhez a 15.1. és 16.4.1. pontok szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám után.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (164. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 132.
1.mell.X.fej.3.cím), 541. (164. sz. jav. - 5.mell.16.b)), pontjaiban foglaltakkal.

(164. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/164. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

528. Dr. Gyimesi Endre képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 1.
alpont helyébe a következő rendelkezést javasolja:
„16.6.1. [Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 18 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre

- 244 - 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. 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, fővárosi kerületi önkormányzat a fenntartásában lévő intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után veheti igénybe.
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye nem azonos
az intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás
igénylése szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkormányzat lakott külterületről szervezett formában szállít az intézménybe.
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve telephelyén nevelésben, oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi
székhelyű, illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.]
Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 18 000 forint/fő/év a 2009/2010.tanévre
— 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
— 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
a) A hozzájárulást 2009. évre 12 hónapra és a 2010. költségvetési év első nyolc hónapjára veheti igénybe
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.
b) A hozzájárulást 2009. évre időarányosan 8 hónapra (a költségvetési év első nyolc hónapjára) számítva
veheti igénybe az óvodába és általános iskolába - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő - bejáró gyermekek, tanulók után a fenntartó
- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró óvodások és
általános iskolai évfolyamokon tanulók után,
- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről
bejáró óvodások és általános iskolai évfolyamokon tanulók után,
- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe a
főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró óvodások és általános iskolai évfolyamokon
tanulók után.
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye nem azonos az intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése
szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkormányzat lakott külterületről szervezett formában szállít az intézménybe.
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve telephelyén nevelésben,
oktatásban részt vevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhelyű,
illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54.
1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(175. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc),

143.

(175. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/175. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;

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

529. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 2. alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/
/16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához/
/16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása/
FAJLAGOS ÖSSZEG: [45 000] 42 800 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”„
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

530. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 3. alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások/
/17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [210 000] 177 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

531. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont elhagyását javasolja:
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A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban:
2008. évi Kvtv.) 3. számú mellékletében meghatározott feltételek mellett a következő jogcímeken illeti meg kiegészítés az önkormányzatokat a 2009. év első 8 hónapjára:
a) Kiegészítés a 15. pont alatti Közoktatási alap-hozzájáruláshoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 230 000 forint/teljesítmény-mutató/év
a 2008/2009. nevelési évre, tanévre,
a 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra,
b) Kiegészítés a 16.2.1. pont alatti Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában jogcímű hozzájáruláshoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 000 forint/fő/év
a 2008/2009. nevelési évre, tanévre,
a 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra,
c) Kiegészítés a 17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése jogcímű hozzájáruláshoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 24 000 forint/fő/év
a 2008/2009. nevelési évre, tanévre,
a 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.]”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

532. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10.
pont felvezető szövege módosítását javasolja:
/Kiegészítő szabályok:/
„10. A 15-[18]17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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533. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10.
pont e) pont módosítását javasolja:
/Kiegészítő szabályok:/
/10. A 15-18. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:/
„e) Az igényjogosultság számításánál jogcímenként előforduló tört létszám esetén – a 15. [és 18.] pont
szerinti hozzájárulások kivételével – az általános kerekítési szabályokat kell fenntartói szinten alkalmazni.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

534. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10.
pont f) pont módosítását javasolja:
/Kiegészítő szabályok:/
/10. A 15-18. 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 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat,
F1 = a 2008/2009. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő),
S2 = a 2009/2010. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat,
F2 = a 2009/2010. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő).
A 16.2.2., 16.2.3. és 17.1. pont alatti hozzájárulási jogcímek esetében a számításnál a fenti képlet helyett a
h) és k) pontokban foglalt előírások az irányadók.
Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a d) 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. [és a 18.] pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a
2008/2009. nevelési évi, tanévi tényleges, és a 2009/2010. nevelési évi, tanévi becsült nyitó létszámokból
központilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. A 15. g) pont szerinti teljesítmény-mutató megállapításához figyelembe kell venni az i) pontban foglaltakat is.
A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számításokban alkalmazott, a 2008. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alatti paramé-
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2009/2010. 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
(egységes óvoda- bölcsőde) 1-3.
nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20 32 [0,9]0,85 [1,43]1,35
napi 8 órát meghaladja 61,0 20 32 [0,9]0,85 [1,72]1,62
Általános iskola 1-2. évfolyam 26,4 21 22 1,0 1,20
3. évfolyam 26,8 21 22 1,0 1,22
4. évfolyam, fejlesztő iskolai tanulók évfolyamtól függetlenül 30,6 16 22 1,0 1,39
5-6. évfolyam 34,0 23 22 1,0 1,55
7. évfolyam 38,8 23 22 1,0 1,76
8. évfolyam 38,8 20 22 1,0 1,76
Középfokú
iskola 9-10. évfolyam 46,6 28 22 1,1 2,33
11. évfolyam 55,1 28 22 1,1 2,76
12-13. évfolyam 55,1 26 22 1,1 2,76
Szakképzés
elméleti képzés Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama 40,6 28 22 1,1 2,03
Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő 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 0,64 0,17
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző
évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 5,7 10 22 0,3 0,08
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok 38,0 25 30 1,026 1,30
Napközis/ tanuló-szobai, iskolaott-honos foglalkoz-tatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 22,5 25
23 [0,35]0,25 [0,34]0,24
5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15,0 25 23 [0,35]0,25 [0,23]0,16
1-3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 21 22 [0,3]0,26 [0,31]0,27
4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 22,5 16 22 [0,3]0,26 [0,31]0,27”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
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- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

535. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10.
pont h) pont módosítását javasolja:
/10. A 15-18. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:/
„h) A 16.2.2. és 16.2.3. pont szerinti hozzájárulás a 2009. naptári évben az ezen ellátásokat igénybe vevők
2008/2009. tanévi[,] és 2009/2010. tanévi becsült [napi] átlag létszáma együttes összegének figyelembevételével számított és [185 nappal] tízzel elosztott átlaglétszáma után igényelhető, függetlenül attól, hogy
a feladatot milyen típusú intézményben látják el. A létszám megállapításánál az egyéni, illetve csoportos
foglalkoztatáshoz kapcsolódó időkeret-feltételt nem kell figyelembe venni. Az elszámolás az előbbiek
szerint számított tényleges átlaglétszám alapján – 8/12-ed súllyal a 2008. évi Kvtv.-ben, 4/12-ed súllyal
pedig az e törvényben meghatározott fajlagos összeg figyelembevételével – történik.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51.
1.mell.XI.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal.

(115. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc),

159.

(115. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/115. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

536. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10.
pont lezáró szövege módosítását javasolja:
/Kiegészítő szabályok:/
„A 15-[18]17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás
az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó is, amely a
szolgáltatást a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
537. Halász János, dr. Gyimesi Endre, dr. Cser-Palkovics András, Kiss Attila, Gulyás Dénes
és Tellér Gyula képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 7. jogcím előirányzata módosítását
javasolják:
„7. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása
Előirányzat: [710,0] 900,0 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben az 1. számú melléklet IX. fejezete 5. címének módosítása is szükséges.

Indokolás a T/6571/173. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

538. Hagyó Miklós képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. jogcím módosítását javasolja:
„13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása
Előirányzat: [35 240,0] 69 110,0 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 konceszsziós 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.]
A Fővárosi Önkormányzat 2009. évi támogatása nem lehet kevesebb a 2008. évinél, de nem haladhatja
meg a veszteség mértékét...”
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1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/6571/180. számon

Előt.: E

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

NE

Biz.: T

NT

298.

(180. sz. jav. -

1/3-a sem

539. Hock Zoltán és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. jogcím előirányzata módosítását javasolják:
/13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása/
„ Előirányzat: [35 240,0] 45 000,0 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59.
1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(53. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.címúj1.alc.),

154.

(53. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/53. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

540. Hagyó Miklós képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. jogcím előirányzata
módosítását javasolja:
„14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása
Előirányzat: [8 000,0] 10 000,0 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (179. sz. jav. 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 685. (179. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/179. számon

Előt.: E

NE

1.mell.IX.fej.5.cím),

Biz.: T

NT

297.

(179. sz. jav. -

1/3-a sem

541. Dr. Gyimesi Endre képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. jogcím b) pont
módosítását javasolja:
/16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/
„b) [Pedagógiai szakszolgálat és s]Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása
Előirányzat: 803,0 millió forint/év
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményekben a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következő jogcímeken:
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához,
- a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi
tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz,
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- 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,
- az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozat 3. pontja alapján az iskolapszichológusi-hálózat – 2009.
szeptemberétől induló – fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban[,
- pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez].
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő
támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján a 2008. évben támogatásban részesülő fenntartók részére a 2008/2009-es nevelési év, tanév feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatások folyósításának eljárási rendjét – a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi
miniszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2009. január
15-éig rendeletben állapítsa meg.
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az a) pontban meghatározott további támogatások, valamint a b) pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter, valamint a szociális és
munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével –
2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (164. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 132.
1.mell.X.fej.3.cím), 527. (164. sz. jav. - 3.mell.16.5.új3.), pontjaiban foglaltakkal.

(164. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/164. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

542. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. jogcím b) pont címe
módosítását javasolja:
„b) [Pedagógiai szakszolgálat és s]Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (113. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 84. (113. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 128. (113. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 526. (113. sz. jav. - 3.mell.16.5.új3.), 543. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)igény),
544. (113. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 546. (113. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 547. (113. sz. jav. - 5.mell.20.előir.), 548. (113. sz. jav. 5.mell.21.előir.), 552. (113. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
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543. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. jogcím b) pont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/
/b) Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása/
„A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményekben a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következő jogcímeken:
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához,
- a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi
tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz,
- Arany János Szakiskolai 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,
- az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozat 3. pontja alapján az iskolapszichológusi-hálózat – 2009.
szeptemberétől induló – fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban[,
- pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez].
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő
támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján a 2008. évben támogatásban részesülő fenntartók részére a 2008/2009-es nevelési év, tanév feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatások folyósításának eljárási rendjét – a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi
miniszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2009. január
15-éig rendeletben állapítsa meg.
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az a) pontban meghatározott további támogatások, valamint a b) pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter, valamint a szociális és
munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével –
2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (113. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 84. (113. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 128. (113. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 526. (113. sz. jav. - 3.mell.16.5.új3.), 542. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)cím), 544.
(113. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 546. (113. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 547. (113. sz. jav. - 5.mell.20.előir.), 548. (113. sz. jav. - 5.mell.21.előir.),
552. (113. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági 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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544. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. jogcím c) pont előirányzata módosítását javasolja:
/17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/
/c) Teljesítmény motivációs pályázati alap/
/Előirányzat: [2 900,0] 3 400,0 millió forint/év”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (113. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 84. (113. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 128. (113. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 526. (113. sz. jav. - 3.mell.16.5.új3.), 542. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)cím), 543.
(113. sz. jav. - 5.mell.16.b)igény), 546. (113. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 547. (113. sz. jav. - 5.mell.20.előir.), 548. (113. sz. jav. - 5.mell.21.előir.),
552. (113. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

545. Hock Zoltán és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. jogcím módosítását javasolják:
„18. a) Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása
Előirányzat: [2 000,0] 2 800,0 millió forint
18. b) Városok belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása
Előirányzat: 1 000,0 millió forint.
Az előirányzatból 1500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi
hosszúsága arányában jár a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 2006. évre
vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről szóló 247/2005.
(XI. 14.) Korm. rendelet szerinti 1616/06. számú KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról” (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak
szilárd burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül
szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költségei is
figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével
egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható.
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített rendszerű
közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja.
Az igénybevett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz beérkezett, az
önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben,
minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.”
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1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

(137. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím),

465.

(137. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/137. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

546. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. jogcím előirányzata
módosítását javasolja:
/19. Az alapfokú művészetoktatás támogatása/
„Előirányzat: [860,0] 1 000,0 millió forint /év”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (113. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 84. (113. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 128. (113. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 526. (113. sz. jav. - 3.mell.16.5.új3.), 542. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)cím), 543.
(113. sz. jav. - 5.mell.16.b)igény), 544. (113. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 547. (113. sz. jav. - 5.mell.20.előir.), 548. (113. sz. jav. - 5.mell.21.előir.),
552. (113. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

547. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. jogcím előirányzata
módosítását javasolja:
/20. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése/
„Előirányzat: [4 350,0] 6 621,0 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (113. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 84. (113. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 128. (113. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 526. (113. sz. jav. - 3.mell.16.5.új3.), 542. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)cím), 543.
(113. sz. jav. - 5.mell.16.b)igény), 544. (113. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 546. (113. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 548. (113. sz. jav. - 5.mell.21.előir.),
552. (113. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/113. számon.
A módosító javaslatot:
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az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

548. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 21. jogcím előirányzata
módosítását javasolja:
/21. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása/
„Előirányzat: [2 400,0] 3 000,0 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (113. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 84. (113. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 128. (113. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 526. (113. sz. jav. - 3.mell.16.5.új3.), 542. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)cím), 543.
(113. sz. jav. - 5.mell.16.b)igény), 544. (113. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 546. (113. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 547. (113. sz. jav. - 5.mell.20.előir.),
552. (113. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

549. Bedő Tamás, Szirbik Imre és dr. Buzás Péter képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. jogcím módosítását javasolják:
„22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása
Előirányzat: [500,0] 2000,0 millió forint
A támogatást [2008-ban] Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkormányzatai
[igényelhették] 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 kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet 2–3. számú mellékletében szereplő kistérségek területén találhatók.
[Az előirányzat a 2008. évben megkötött támogatási szerződések 2009. évi ütemére nyújt fedezetet.]
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 - 2009. március 15-éig rendeletet alkot.”
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben az 1. számú melléklet IX. fejezete 5. címének módosítása is szükséges.

Indokolás a T/6571/97. számon.
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- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

550. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 23. jogcím módosítását
javasolja:
„23. Bérpolitikai intézkedések támogatása
Előirányzat: [95 540,0] 22 400 millió forint
[A központi költségvetés normatív feltételekkel nyújt támogatást a helyi önkormányzatoknak választott tisztségviselőik és költségvetési szerveik munkavállalói 2009. évi illetményének – e törvény
alapján történő – növelésére. A támogatás a helyi önkormányzatot a 2009. január 1-jei létszám illetményadatainak felmérése alapján illeti meg, az illetmény-előmeneteli rendszer növeléséhez kapcsolódó kiadásaira, elszámolási kötelezettség mellett.
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 2009. január 10-éig igényli elszámolási kötelezettség mellett. Az előleg
a támogatás első ütemű folyósításakor 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.
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a támogatási igény felmérésének szabályait, a folyósítás és az
elszámolás rendjét 2009. február 28-áig rendeletben állapítsa meg.]
Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervek munkavállalói részére [2009. évben] – jogszabály alapján – járó [többlet] külön személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

551. Hock Zoltán és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. jogcím a) pont előirányzata módosítását javasolják:
/24. Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások/
„a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása
Előirányzat: [3 720,0] 2 520,0 millió forint/év
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engedélyezett intézményi létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazottak után, akik a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet) meghatározottak
szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában vesznek részt.
Az 1000 fő lakosság alatti kistelepülések népességmegtartó képességének érdekében fenntartott - alapinfrastruktúrával rendelkező - önkormányzati intézményekben dogozó pedagógusok anyagi támogatására: 1
200 millió forint/év forrást biztosít.”
Indokolás a T/6571/136. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási 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.

552. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 25. jogcím elhagyását javasolja:
„[25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása
Előirányzat: 271,0 millió forint/év
A támogatást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott egységes iskolai feladatok megszervezéséhez, előkészítéséhez, a megfelelő pedagógiai program kidolgozásához. A támogatás
igénybevételének feltétele, hogy a helyi önkormányzat vállalja az egységes, komprehenzív iskola elindítását a 2009/2010. évi tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben, a Közokt. tv. 33. §-ának (3) bekezdésében és 48. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint.
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2009.
március 15-éig rendeletben állapítsa meg.]”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (113. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 84. (113. sz. jav. 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 128. (113. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 526. (113. sz. jav. - 3.mell.16.5.új3.), 542. (113. sz. jav. - 5.mell.16.b)cím), 543.
(113. sz. jav. - 5.mell.16.b)igény), 544. (113. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 546. (113. sz. jav. - 5.mell.19.előir.), 547. (113. sz. jav. - 5.mell.20.előir.),
548. (113. sz. jav. - 5.mell.21.előir.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság,
az Ifjúsági 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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6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
553. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3. 1. kiegészítését javasolja a következő új 1.alpont felvételével:
/1.3.1. A működési kiadás számításánál - az útmutató módszertana szerint - e törvény előirányzatait megalapozó paramétereket lehet figyelembe venni. Ezen belül/
„1.3.1.1. a személyi juttatásoknál a 2008. évben kifizetett tizenharmadik havi illetmény összegével - az
útmutató módszertana szerint - korrigált összeg vehető számításba,”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

554. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3. 1. 1. alpont módosítását javasolja:
/1.3.1. A működési kiadás számításánál - az útmutató módszertana szerint - e törvény előirányzatait megalapozó paramétereket lehet figyelembe venni. Ezen belül/
„1.3.1.[1]2. a dologi kiadásokon belül a villamosenergia-szolgáltatás díj jogcímen a villamosenergia
2008. évközi áremelés hatása – az útmutató módszertana szerint – éves szintre számított összegének és a
további dologi kiadások, valamint az önkormányzat helyi rendeletében megállapított – útmutató módszertana szerint számított – egyéb rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális juttatások 2008.
évi teljesített összegének [3,2]3,4%-os növekménye vehető figyelembe,”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

555. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3. 1. 2. alpont módosítását javasolja:
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„1.3.1.[2]3. a szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál, a közcélú munka-végzésnél és a pénzbeli
szociális juttatásoknál az e törvény 3. számú melléklet szerinti normatív hozzájárulások együttes előirányzatának és a 2008. évi költségvetési törvény 3. számú melléklet szerinti előirányzatok együttes teljesítésének pozitív különbözetét lehet növekményként – az útmutató módszertana szerint – figyelembe
venni, azzal, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján kötelező pénzbeli
juttatások esetén az ellátotti létszám változása az önkormányzat által 2008. évben egy ellátottra fordított
saját forrás[nak a nyugdíjminimum 2009. évi növekményével] összegével vehető számításba,”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

7. számú melléklet: A helyi önkormányzatok színházi támogatása
556. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata felvezető
szövege módosítását javasolja:
„A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [14 432,1] 13 870,1 millió forint.
Ebből:”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

557. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont előirányzata módosítását javasolja:
/A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 14 432,1 millió forint.
Ebből:/
/a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása/
„ELŐIRÁNYZAT: [10 031,7] 9 518,3 millió forint”
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Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

558. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Békés Megyei Önkormányzat módosítását javasolja:
/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 non-profit 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)
[279,9] 265,6”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

559. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Budaörs Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)
[61,4] 58,3”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.

- 262 A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

560. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Budapest V. kerület Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Budapest V. kerület Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) [29,5] 28,0”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

561. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Budapest VIII. kerület Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Budapest VIII. kerület Önkormányzata (Bárka Színház Kht.)
[205,6] 195,1”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
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- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

562. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Budapest IX. kerület Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Budapest IX. kerület Önkormányzata (FMK Pinceszínháza)
[44,6] 42,3”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

563. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Budapest Főváros Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Budapest Főváros Önkormányzata
(Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Színház,
Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Centrál Színház Kht., Vígszínház)
[3
809,4]
3
614,4”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
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- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

564. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház)
[472,0] 447,8”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

565. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Bartók Kamaraszínház)
[103,7] 98,4”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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566. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Győri Balett)
[568,7] 539,6”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

567. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Heves Megyei Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) [268,5] 254,8”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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568. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) [307,5] 291,8”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

569. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Katona József Színház)
[269,6] 255,8”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

570. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
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kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított közhasznú társaság vagy azt
követően non-profit 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/
„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) [445,2] 422,4”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

571. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház)
[435,1] 412,8”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

572. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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
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alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:
millió forint
Helyi önkormányzatok
Működtetési hozzájárulás/
„Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petőfi Színház)
[261,2] 247,8”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

573. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
(Móricz Zsigmond Színház) [269,5] 255,7”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

574. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend
alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:
millió forint
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Működtetési hozzájárulás/
„Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház)

[605,9] 574,9”

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

575. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Vörösmarty Színház)
[301,6] 286,2”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

576. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)
[325,8] 309,1”
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Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

577. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Weöres Sándor Színház)
[205,2] 194,8”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

578. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház)
[159,5] 151,3”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

579. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Tolna Megyei Önkormányzat módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn*) [71,6] 67,9
* Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási előirányzat időarányos része
átcsoportosul az I. Országgyűlés fejezet 16. Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása cím 4. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata alcím előirányzatába.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

580. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Veszprém Megyei Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház)
[267,5] 253,8”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

581. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Hevesi Sándor Színház)
[263,2] 249,7”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

582. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont
igénybevétel feltételei Összesen módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Összesen:
[10 031,7] 9 518,3”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
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a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

583. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont előirányzata módosítását javasolja:
/A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 14 432,1 millió forint.
Ebből:/
/c) Bábszínházak működtetési hozzájárulása/
„ELŐIRÁNYZAT: [397,3] 377,0 millió forint”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

584. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Békés Megyei Önkormányzat módosítását javasolja:
/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 non-profit 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)

[26,0] 24,7”

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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585. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház)

[56,3] 53,2”

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

586. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház)

[36,7] 34,8”

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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587. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Heves Megyei Önkormányzat módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház)

[32,2] 30,6”

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

588. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház)

[43,3] 41,1”

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 276 589. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Csodamalom Bábszínház) [34,0] 32,3”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

590. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház)

[28,1] 26,7”

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 277 591. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház)

[26,2] 24,9”

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

592. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Vas Megyei Önkormányzat módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)

[35,9] 34,1”

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

593. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:

- 278 /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 non-profit 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/
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény)

[32,7] 31,0”

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

594. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja:
/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 non-profit 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/
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Griff Bábszínház)
[45,9] 43,6”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

595. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont
igénybevétel feltételei Összesen módosítását javasolja:

- 279 /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 non-profit 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/
„Összesen:
[397,3] 377,0”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

596. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata e) pont előirányzata módosítását javasolja:
/e) Önkormányzati színházak pályázati támogatása/
„ELŐIRÁNYZAT: [552,1] 523,8 millió forint”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

597. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata e) pont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/e) Önkormányzati színházak pályázati támogatása/
„E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján a helyi önkormányzatok
által fenntartott, illetve támogatott – az a) pontban nem szereplő – szabadtéri színházak, illetve nemzetiségi színházak igényelhetik. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a következő:
– szabadtéri színházakra [417,5] 396,1 millió forint,
– nemzetiségi színházakra** [134,6] 127,7 millió forint.

- 280 Az elosztásról – az oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázat szerint – szakmai kuratórium javaslata alapján a miniszter dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg.
** 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.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai
598. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont előirányzata módosítását javasolja:
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/
/1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása/
„ELŐIRÁNYZAT: [1 699,6] 1 707,3 millió forint”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

599. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont előirányzata módosítását javasolja:
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/
/3. Pedagógiai szakszolgálat/
„ELŐIRÁNYZAT: [4 143,3] 3 653,7 millió forint”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

- 281 Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

600. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/
/3. Pedagógiai szakszolgálat/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 100 000] 970 000 forint/fő/év”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

601. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 1. pont előirányzata módosítását javasolja:
/II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA/
/1. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása/
„ELŐIRÁNYZAT: [111 489,5] 105 641,5 millió forint”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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602. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész előirányzata
módosítását javasolja:
/III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/
„ELŐIRÁNYZAT: [38 743,1] 36 799,0 millió forint”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

603. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevétel feltételei 1. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolja:
/III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/
/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: [4 027 540] 3 813 425 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

604. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevétel feltételei 1. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolja:
/III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/
/A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a következő normatívák alapján vehető igénybe./
/1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:/
/b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 282 500] 5 067 400 forint/fő”
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Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

605. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevétel feltételei 1. pont c) pont fajlagos összege módosítását javasolja:
/III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/
/A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a következő normatívák alapján vehető igénybe./
/1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:/
/c) Illetménykiegészítéshez/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [97 000] 91 000 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

606. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész előirányzata
módosítását javasolja:
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/
„ELŐIRÁNYZAT: [28 095,8] 24 494,1 millió forint”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

607. Tasó László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész előirányzata módosítását javasolja:
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/
„ELŐIRÁNYZAT: [28 095,8] 37 095,8 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (65. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/65. 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.

608. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 1. alpont módosítását javasolja:
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/
„2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [200] 125 forint/fő
+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település,
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település,
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település,
de legalább [20 000 000] 14 000 000 forint, és legfeljebb [45 000 000] 30 000 000 forint társulásonként.
A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések száma és lakosságszáma szerint
illeti meg.
A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási szabályainak
megfelelően –, a munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira, illetve a Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint vállalt feladatok ellátásához használható fel azzal, hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatást a közoktatási, szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási,
gyermekjóléti alapellátási, mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatokra csak abban az esetben fordíthatja, ha azokat az e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően látja el.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
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- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

609. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. alpont 1. pont a) pont módosítását javasolja:
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/
„a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [105 000] 77 200 forint/fő/év
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra,
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra.
Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után
FAJLAGOS ÖSSZEG: [74 000] 54 400 forint/fő/év
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra,
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra.
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 58 800 forint/fő/év
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra,
– 2010. 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, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai, illetve
általános iskolai ellátást. A 20 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő,
intézményi társulás által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 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. 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.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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610. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. alpont 1. pont b) pont módosítását javasolja:
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/
„b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [74 000] 54 400 forint/fő/év
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra,
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

611. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. alpont 1. pont d) pont módosítását javasolja:
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/
„d) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [74 000] 54 400 forint/fő/év
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra,
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

612. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. alpont 1. pont e) pont módosítását javasolja:
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2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/
„e) Kistelepülési tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 22 065 forint/fő/év
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra,
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

613. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. alpont 2. pont módosítását javasolja:
„2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
[2 000] 2400 forint/fő/év
–
2009. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2010. évben időarányosan 8 hónapra.
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés
FAJLAGOS ÖSSZEG:
[9 800] 10 400 forint/fő/év
–
2009. évben időarányosan 4 hónapra,
–
2010. évben időarányosan 8 hónapra.
A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)-b), d)-f) és h) pontjai szerinti
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának megszervezése esetén azon ellátottak
után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyilvántartás szerint – a nevelési évek/tanévek
során legalább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban:
–
logopédiai ellátás, gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal,
–
nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2009. évben legalább hat alkalommal,
–
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2008/2009. tanévben legalább egy alkalommal,
–
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §-ában meghatározott időkeretben.
A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás másfélszeresét veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön,
vagy abban a közoktatási intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.
Nevelési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült ellátottak után igényelhető. A kizárólag logopédiai ellátás szűrővizsgálatán részt vevők támogatás szempontjából nem vehetők figyelembe.
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intézményben[,] vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény/intézmények útján a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően.
A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelő intézmények, továbbá a 2.2.1. e) pont szerinti támogatással érintett tagintézmények működési és fejlesztési kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz
használható fel.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (109. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 144.
1.mell.X.fej.9.cím2.alc24.jcs), 624. (109. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), pontjaiban foglaltakkal.

(109. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/109. 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.

614. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 3. alpont módosítását javasolja:
„2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [140 000] 100 000 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

615. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. alpont felvezető szövege módosítását javasolja:
„2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el:
– szociális étkeztetés,
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– házi segítségnyújtás,
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
– nappali ellátás.
E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában
részt vesznek, és
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő önkormányzatok
száma és lakosságszáma megfelel az 1.1.2. pont szerinti feltételeknek.
Egy önkormányzatot attól a teljes hónaptól lehet a támogatás szempontjából figyelembe venni, amikortól
legalább három alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti feltételeknek megfelelő – ellátásában részt
vesz.
[2010.] 2009. január 1-jétől a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.2. pontban
meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás szociális alapszolgáltatási feladat
ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

616. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. alpont b) pont módosítását javasolja:
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/
„b) Családsegítés
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő
[A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön
megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő]”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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617. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. alpont c) pont módosítását javasolja:
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/
„c) Házi segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 50 000 forint/fő
[A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön
megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 35 000 forint/fő]”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

618. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. alpont d) pont módosítását javasolja:
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/
„d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 24 000 forint/fő
[A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön
megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 forint/fő]”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
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619. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. alpont e) pont módosítását javasolja:
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/
„e) 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 többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön
megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő]”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

620. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 5. alpont módosítását javasolja:
„2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [550 000] 320 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000] 220 000 forint/fő”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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„2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 050 forint/fő
[A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő]
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegészítő szabályok 3.7. pontja
szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, vagy a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés,
vagy külön megállapodás útján lát el:
– a gyermekjóléti szolgáltatás,
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint
– a gyermekek átmeneti gondozása.
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma
alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési
formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni.
[2010.] 2009. január 1-jétől a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján
ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti alapellátási feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz
használható fel.”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

622. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 7. alpont módosítását javasolja:
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/
„2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 300 000] 1 148 000 forint/könyvtári szolgáltató hely”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

623. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 8. alpont módosítását javasolja:
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/
„2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [90 000] 50 000 forint/költségvetési szervek száma alapján számított mutatószám”
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

624. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 2.
pont módosítását javasolja:
„2.9. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és fejlesztő felkészítés esetében az ellátottak után igényelt támogatás elszámolása a következők szerint történik: az ellátottak
– 2009. január 1-je és 2009. augusztus 31-e közötti száma: az ezen időszakban a [fel]összesített heti ellátotti létszám osztva ezen időszakra jutó ellátási hetek számával,
– 2009. szeptember 1-je és 2009. december 31-e közötti száma: az ezen időszakban a [fel]összesített heti
ellátotti létszám osztva ezen időszakra jutó ellátási hetek számával.
[Ellátási hétnek
– 2009. január 1-jétől 2009. június 30-áig tartó időszakra vonatkozó naptári heteket, továbbá
– 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig tartó időszakra vonatkozó naptári heteket
tekintjük.
Az ellátotti létszámban egy héten egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe.]”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (109. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 144.
1.mell.X.fej.9.cím2.alc24.jcs), 613. (109. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), pontjaiban foglaltakkal.

(109. sz. jav. -

- 294 Indokolás a T/6571/109. 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.

9. számú melléklet: Az elkülönített állami pénzalapok kiadásai és bevételei
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP fejezet

625. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
1 Aktív támogatások
1 Foglalkoztatási és képzési támogatások

[50 086,6]

46 086,6

/-4000,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

626. Varga Mihály, dr. Latorcai János, dr. Fónagy János, Bernáth Ildikó és Bánki Erik
képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 1. cím 1. alcím kiegészítését javasolják
a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
1 Aktív támogatások
1 Foglalkoztatási és képzési támogatások
6 Foglalkoztatást fenntartó és fejlesztő támogatási
eszközök
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

20 000,0

/+20000,0 tám./

20 000,0

/+20000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (52. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 247. (52. sz. jav. 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc2.jcsúj2.jc), 296. (52. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím2.alcúj20.jcs), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/52. számon.
A módosító javaslatot:

- 295 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság,
a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

627. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 2. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
1 Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések[34 533,8]

24 533,8

/-10000,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

628. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 3. cím módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
3 Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás[5 000,0]

4 000,0

/-1000,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

629. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 6. cím 2.
alcím módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
6 Működtetési célú kifizetések
2 Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz
kiad./

[23 525,0]

22 237,2 /-1287,8

- 296 Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

630. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 6. cím 5.
alcím módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
6 Működtetési célú kifizetések
5 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek
pénzeszköz átadás
[2 415,7]

2 249,3

/-166,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

631. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 6. cím 6.
alcím módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
6 Működtetési célú kifizetések
6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz
átadás
[2 680,9]
2 616,4

/-64,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság

- 297 - nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

632. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 7. cím 2.
alcím módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
7 Költségvetési befizetés
2 Egyéb költségvetési befizetés

[97 000,0]

101 848,7

/+4848,7 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

633. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 22. cím
módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
22 Munkaadói járulék

[223 740,0]

216 900,0

/-6840,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

634. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 23. cím
módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
23 Munkavállalói járulék
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban

[102 300,0]

99 200,0

/-3100,0 bev./

- 298 Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

635. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 24. cím
módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
24 Vállalkozói járulék

[14 430,0]

14 000,0

/-430,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

636. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 31. cím
módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
31 Szakképzési hozzájárulás

[43 600,0]

42 300,0

/-1300,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 299 -

11. számú melléklet: A Nyugdíjbiztosítási Alap előirányzatai
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet

637. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
[1987 756,1]

1920 826,0

/-66930,1 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

638. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 2.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék
1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék
[339 587,3]

326 574,3

/-13013,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

639. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 3.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
2 Megállapodás alapján fizetők járulékai
[1 738,5]

1 686,5

/-52,0 bev./

- 300 Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

640. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 3.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
5 Közteherjegy után befolyt járulék
[3 522,8]

3 261,8

/-261,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

641. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 3.
alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
11 Korkedvezmény-biztosítási járulék
[8 843,9]

8 572,9

/-271,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság

- 301 - nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

642. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 5.
alcím módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
5 Késedelmi pótlék, bírság
[9 873,4]

9 673,4

/-200,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

643. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 6.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
6 Központi költségvetési hozzájárulások
3 GYES-ben, GYET-ben és rehabilitációs járadékban részesülők utáni központi költségvetési térítés
[19 643,5]
19 012,6
/-630,9 bev./
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

644. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 6.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

- 302 6 Központi költségvetési hozzájárulások
4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulék-kiesés pótlására
költségvetési támogatás
[365 341,1]
354 099,1

/-11242,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

645. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 6.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
6 Központi költségvetési hozzájárulások
5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás
bev./

[209 669,4]

217 542,8 /+7873,4

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

646. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 6.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
6 Központi költségvetési hozzájárulások
6 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett
pénzeszköz
[9 566,0]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.

9 295,0

/-271,0 bev./

- 303 A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

647. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1 Nyugellátások
1 Öregségi nyugdíj

[1818 430,0]

1804 150,0

/-14280,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

648. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1 Nyugellátások
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj[659 540,0]

654 330,0

/-5210,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 304 649. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1 Nyugellátások
3 Hozzátartozói nyugellátás

[342 290,0]

339 580,0

/-2710,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

650. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1 Nyugellátások
6 Tizenharmadik havi nyugdíj

[227 365,7]

165 577,2

/-61788,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

651. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 5. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1 Központi hivatali szerv
[4 297,7]
4 187,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 730,5]
1 647,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 528,1]
501,4

/-110,1 tám./
/-83,4 kiad./
/-26,7 kiad./

- 305 Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

652. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet 5. cím 2.
alcím módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
2 Igazgatási szervek
[19 885,7]
18 986,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[13 122,6]
12 441,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[4 122,5]
3 904,6

/-899,0 tám./
/-681,1 kiad./
/-217,9 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

12. számú melléklet: Az Egészségbiztosítási Alap előirányzatai
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet

653. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék
[436 989,8]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:

419 804,8

/-17185,0 bev./

- 306 - támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

654. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 2.
alcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
[478 800,0]

464 046,0

/-14754,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

655. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 3.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
2 Megállapodás alapján fizetők járulékai
[ 223,0]

213,0

/-10,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

656. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 3.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

- 307 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
5 Közteherjegy után befolyt járulék
[ 822,7]

806,7

/-16,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

657. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 4.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
4 Egészségügyi hozzájárulás
1 Tételes egészségügyi hozzájárulás
[91 843,0]

91 581,0

/-262,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

658. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 5.
alcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
5 Késedelmi pótlék, bírság
[5 215,9]
Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:

4 897,9

/-318,0 bev./

- 308 - támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

659. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 2.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
4 Kártérítési járadék

[ 994,6]

982,6

/-12,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

660. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 2.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
5 Baleseti járadék

[8 333,8]

8 260,8

/-73,0 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 309 661. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3.
alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

[78 666,5]

74 836,9

/-3829,6 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

662. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

[78 666,5]

82 666,5

/+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzat forrásaként a XLI. fejezet főösszegét jelöli meg. A Házszabály 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejezetenkénti főösszegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 664. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 666. (66. sz.
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 674. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 676. (66. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 678. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/66. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 310 663. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3.
alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem
kiad./

[18 860,3]

17 741,1 /-1119,2

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

664. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem
kiad./

[18 860,3]

19 960,3 /+1100,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 662. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 666. (66. sz.
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 674. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 676. (66. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 678. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/66. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

665. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3.
alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

- 311 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
3 Fogászati ellátás

[23 361,6]

22 324,1

/-1037,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

666. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
3 Fogászati ellátás

[23 361,6]

24 361,6

/+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 662. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 664. (66. sz.
- 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 674. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 676. (66. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 678. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban foglaltakkal.
jav.

Indokolás a T/6571/66. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

667. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3.
alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
4 Gondozóintézeti gondozás

[4 798,1]

4 582,1

/-216,0 kiad./

- 312 Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

668. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3.
alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás[6 104,9] 5 847,7

/-257,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

669. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3.
alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
8 Művesekezelés

[23 574,9]

22 745,4

/-829,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a

- 313 Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

670. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3.
alcím 1. jogcím-csoport 9. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
9 Otthoni szakápolás

[4 668,7]

4 442,4

/-226,3 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

671. Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2.
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 11. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
11 Működési költségelőleg

[ 500,0]

3 500,0

/+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (49. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/49. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

672. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3.
alcím 1. jogcím-csoport 13. jogcím módosítását javasolja:

- 314 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
13 Célelőirányzatok

[623,6]

623,0

/-0,6 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

673. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3.
alcím 1. jogcím-csoport 15. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
15 Mentés

[23 889,4]

22 865,9

/-1023,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

674. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 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

[23 889,4]

26 889,4

/+3000,0 kiad./

- 315 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 662. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 664. (66. sz.
- 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 666. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 676. (66. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 678. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban foglaltakkal.
jav.

Indokolás a T/6571/66. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

675. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3.
alcím 1. jogcím-csoport 17. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
17 Laboratóriumi ellátás

[20 791,1]

20 258,9

/-532,2 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

676. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport 17. jogcím módosítását javasolják:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
17 Laboratóriumi ellátás

[20 791,1]

21 291,1

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 662. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 664. (66. sz.
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 666. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 674. (66. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 678. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban foglaltakkal.

- 316 Indokolás a T/6571/66. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

677. Dr. Veres János képviselő 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

[544 055,5]

521 815,1

/-22240,4 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

678. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolják:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
18 Összevont szakellátás

[544 055,5]

585 055,5

/+41000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 662. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 664. (66. sz.
jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 666. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 674. (66. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 676. (66. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/66. számon.
A módosító javaslatot:

- 317 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

679. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
kiad./

[5 627,3]

4 627,3 /-1000,0

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

680. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4.
jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
4 Gyógyszertámogatás
5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása [4 500,0]

8 400,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (70. sz. jav. 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 360. (70. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal.

/+3900,0 kiad./

1.mell.X.fej.3.cím),

138.

(70. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/70. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 318 681. Dr. Veres János képviselő 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
[20 364,5]
19 368,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[11 931,3]
11 176,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[3 790,7]
3 549,2

/-996,3 tám./
/-754,8 kiad./
/-241,5 kiad./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

682. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1 Központi hivatali szerv
[20 364,5]
24 864,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[11 931,3]
14 431,3
4 590,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[3 790,7]
3 Dologi kiadások
[3 297,2]
4 497,2
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127.
12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal.

/+4500,0 tám./
/+2500,0 kiad./
/+800,0 kiad./
/+1200,0 kiad./

(72. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím),

683.

(72. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/72. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

683. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. Pesti Imre,
dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, dr. Nagy Kálmán és dr.
Puskás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolják:

- 319 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
2 Igazgatási szervek
[2 261,1]
2 761,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 351,6]
2 851,6
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127.
12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal.

/+500,0 tám./
/+500,0 kiad./

(72. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím),

682.

(72. sz. jav. -

Indokolás a T/6571/72. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

684. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet Gyógyító-megelőző ellátáshoz bépolitikai intézkedés fedezete módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
Gyógyító-megelőző ellátáshoz bérpolitikai intézkedés fedezete
kiad./
[27 000,0]

[27 000,0]
15 824,0

15 824,0 /-11176,0
/-11176,0 bev./

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

16. számú melléklet: A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek
régiónkénti összege
685. Hagyó Miklós képviselő a törvényjavaslat 16. számú melléklet IX. fejezet módosítását javasolja:
millió forintban
Megnevezés Közép-Magyar-ország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Észak-Magyar-ország Észak-Alföld Dél-Alföld
összesen
régió

Dél-Dunántúl

- 320 Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen
6 364,9
2 591,8
4 396,0
6 066,2
8 214,9
4 852,5
35 151,0
IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet

2

664,7

5. sz. melléklet, 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolatfelújításának támogatása
[4 030,4]5 038,0
[714,4]893,0 [616,0]770,0 [587,2]734,0
[617,6]772,0 [688,8]861,0 [745,6]932,0 [8 000,0]10 000,0”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (179. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 297.
1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 540. (179. sz. jav. - 5.mell.14.előir.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/6571/179. számon

Előt.: E

NE

Biz.: T

NT

(179. sz. jav. -

1/3-a sem

18. számú melléklet: Zárolt fejezeti egyensúlyi tartalék
686. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 18. számú melléklet XIII. fejezet módosítását
javasolja:
/18. számú melléklet a 2008. évi .... törvényhez
Zárolt fejezeti egyensúlyi tartalék
2009. évben
millió forint/
„…
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
...
Összesen:
[75 649,9] 80 046,8”

[25 000,0] 29 396,9

Lásd a T/6571/4. sz. összefüggéseit az 1. pontban
Indokolás a T/6571/4. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság,
a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, a
Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 321 II. rész
A Házszabály 121. § (3) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt módosító javaslatokról az Országgyűlés a határozathozatal második szakaszában dönt:
T/6571/6., /7., /8., /9., /10., /11., /12., /13., /15., /16., /17., /18., /19., /20., /26., /29., /30., /31., /32., /33.,
/34., /35., /36., /37., /38., /40., /42., /44., /50., /54., /56., /59., /61., /63., /96., /98., /100., /102., /103., /104.,
/105., /106., /107., /108., /110., /111., /139., /152., /153., /154., /155., /156., /158., /159., /160., /161.,
/162., /174., /176., /177., /178.,
Budapest, 2008. november 13.

Összeállította az Országgyűlés Hivatalának Jogi és a Tájékoztatási Főosztálya

Varga Mihály s.k.
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki
bizottságának elnöke
Dr. Csiha Judit 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

Gúr Nándor s.k.
Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának elnöke

Podolák György s.k.
Gazdasági és informatikai
bizottságának elnöke

Dr. Lázár János s.k.
Honvédelmi és rendészeti
bizottságának elnöke

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi 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

Gy. Németh Erzsébet s.k.
Önkormányzati és területfejlesztési
bizottságának elnöke

Bánki Erik s.k.
Sport- és turisztikai
bizottságának elnöke
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