
 
 
 

T/6571/413. 
 

Az Országgyűlés 
 

Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 
bizottságának 

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottságának 

Egészségügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
bizottságának 

Európai ügyek 
bizottságának 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának 

Ifjúsági, szociális és családügyi  
bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Kulturális és sajtó- 
bizottságának 

Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turisztikai 
bizottságának 

 
k iegés z í tő  a j án lása  

 
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló  

 
T/6571. sz. törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
I. rész 

 
(Együtt kezelendő a T/6571/181. számú ajánlással!) 

 
1-2. kötet 
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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: Költ-
ségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, 
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizott-
ság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági 
bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi bizottság), Ifjú-
sági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi 
bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi és ha-
táron túli magyarok bizottsága (a továbbiakban: Külügyi bizottság), Mezőgazdasági bizottsá-
ga, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatá-
si bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati 
bizottság), Sport és turisztikai bizottsága (a továbbiakban: Sportbizottság) megvitatta a Ma-
gyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571. számú törvényjavaslatot, va-
lamint az ahhoz benyújtott T/6571/182., /183., /184., /185., /186., /187., /188., /189., /190., 
/191., /192., /193., /194., /195., /196., /198., /199., /200., /202., /203., /204., /205., /206., /207., 
/208., /209., /213., /214., /216., /228., /229., /230., /231., /232., /233., /234., /235., /236., /237., 
/238., /239., /240., /241., /242., /243., /244., /245., /246., /247., /248., /249., /250., /251., /253., 
/254., /255., /256., /257., /258., /259., /260., /261., /262., /263., /264., /265., /266., /267., /268., 
/269., /270., /272., /273., /276., /277., /278., /279., /280., /281., /282., /284., /285., /286., /288., 
/289., /292., /293., /294., /295., /296., /303., /325., /326., /327., /328., /332., /333., /334., /340., 
/341., /342., /343., /344., /345., /346., /347., /348., /349., /350., /352., /353., /354., /355., /356., 
/357., /358., /359., /360., /361., /362., /363., /364., /365., /367., /368., /370., /371., /372., /373., 
/377., /378., /383., /384., /385., /386., /387., /388., /389., /390., /391., /392., /393., /394., /395., 
/396., /397., /398., /400., /401., /402., /405., /409., /410., /411., /412. számú módosító és kap-
csolódó módosító javaslatokat. 
 
 
Visszavont módosító indítványok: T/6571/287. (dr. Szili Katalin), T/6571/335-338. (Török 
Zsolt), T/6571/356-2. (dr. Kóka János). 
 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szö-
vegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes 
elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó 
szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módo-
sító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem fog-
lalt állást. 
 

Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirány-
zat-megjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító 
javaslatokat jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határo-
zati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 



- 3 - 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vo-
natkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bi-
zottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 
 
 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 

Az ajánlás I. részében szerepelnek azok a módosító javaslatok is, amelyek ugyan fejezeten belüli átcso-
portosítást tartalmaznak, de a kiadási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik támogatási (bevételi) előirány-
zat, illetve a támogatási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik kiadási előirányzat változtatás, továbbá ha a 
módosító javaslat bevételi és kiadási főösszegeket érint. 
 
 
 
 6/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 49. § (24) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(24) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert, hogy – a 
pénzügyminiszter előzetes egyetértésével – a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 
fejezet, 11. cím, 39. alcím, 5. Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és ki-
egészítése jogcím-csoport javára az előirányzat eredeti összegét meghaladó kiadási köte-
lezettség esetén az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet más előirányzatának ter-
hére a szükséges mértékben előirányzat-átcsoportosítást hajtson végre. Az oktatási és 
kulturális miniszter intézkedése normatív támogatást és kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzatot nem érinthet.]” 

 
 
 Indokolás a T/6571/346. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 6/2. A Gazdasági bizottság  a törvényjavaslat 49. § kiegészítését javasolja a követke-
ző új (25) bekezdés  felvételével: 
 
„(25) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a XI. Önkormányzati Minisztérium 
fejezet, 12. cím, 1. alcím, 6. Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció jogcím-csoport 
előirányzata terhére 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 335/2. (346. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



- 4 - 

a) a távhőt felhasználó lakóépületeknél és lakásoknál a távhőfogyasztás szabályozhatóvá és 
mérhetővé tétele, továbbá 
b) a lakossági távhőfogyasztók számára a távhőszolgáltatás kedvezményes igénybevétele cél-
jából 
fejezeten belüli, illetve fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/402. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 

 13/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  1  Országgyűlés Hivatala 
     1  Országgyűlés hivatali szervei [15 992,8] 15 564,8 /-428,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 221,6] 2 793,6 /-428,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169/2. (402. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), 
456/1. (402. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.címúj11.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 132/21. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 
265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 291/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 
300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. 

- 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK fejezet 

 32/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet V. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
   1  Állami Számvevőszék [7 890,8] 7 877,2 /-13,6 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 056,8] 1 043,2 /-13,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

VI. BÍRÓSÁGOK fejezet 

 34/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
   1  Bíróságok [68 961,1] 68 037,8 /-923,3 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 891,9] 8 968,6 /-923,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 34/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 132/21. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 
265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 291/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 
300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. 

- 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 



- 6 - 

 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 34/2. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/5. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 34. és 146. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
fejezet 2. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       2 Debrecen Városi Bíróság épületének 
           rekonstrukciója  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/387. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 132/21. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 
265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 291/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 
300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. 

- 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/7. (387. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/4. 
(387. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 

JÖVEDELEMADÓJA fejezet 

 36/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 

3       A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának  
         mérséklése [95 757,3] 100 757,3 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/412. számon 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyet ért. 
 
 
 38/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcsolódva 
a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok feladatai [24 952,1] 25 000,0 /+47,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 38/2. A Sportbizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150/2. (412. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), 
536/1. (412. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 45/2. (296. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. 

jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ac)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.7.a)fajl.), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok feladatai [24 952,1] 30 037,1 /+5085,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/409. számon 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 39/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcsolódva 
a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 4. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     2  Körzeti igazgatás [13 942,4] 14 000,0 /+57,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 40/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcsolódva 
a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 4. cím 3. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     3  Körjegyzőség működése [6 742,8] 6 800,0 /+57,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 296/1. (409. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 465/4. (409. sz. jav. - 3.mell.1.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 40/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 45/2. (296. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. 

jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ac)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.7.a)fajl.), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 41/1. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 4. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     4  Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai [3 523,6] 3 355,8 /-167,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 43/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcsolódva 
a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 4. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 45/2. (296. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. 

jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ac)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.7.a)fajl.), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49/2. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 
485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 504/2. (253. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
517/1. (253. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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     7  A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos fog-
lalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai [5 509,5]5 600,0
 /+90,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 44/1. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     9  Közművelődési és közgyűjteményi feladatok [18 468,7] 18 568,7 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 45/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 45/2. (296. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. 

jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ac)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.7.a)fajl.), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 49/2. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 
485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 504/2. (253. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
517/1. (253. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 10. alcím mó-
dosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     10  Pénzbeli szociális juttatások [69 583,4] 72 714,0 /+3130,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/248. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 45/2. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcsolódva 
a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 4. cím 10. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     10  Pénzbeli szociális juttatások [69 583,4] 70 000,0 /+416,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 47/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, dr. 
Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott mó-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/9. (248. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 485/2. 
(248. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 
373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 
472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 
483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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dosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módo-
sítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[46 016,8]48 090,0 /+2073,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 47/2. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[46 016,8]59 516,8 /+13500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 49/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/2. (353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 
414/1. (353. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.cím1.alc), 485/3. (353. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 486/2. (353. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 
607/2. (353. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 621/1. (353. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.6.), pontjaiban foglaltakkal. 
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módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 12. alcím mó-
dosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi  
          ellátások [63 392,0] 66 245,0 /+2853,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 49/2. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 12. alcím módosítását javasolja: 
 
X. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi  
           ellátások [63 392,0] 63 632,0 /+240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/10. (249. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 499/1. 
(249. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 501/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 502/1. 
(249. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 503/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 504/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 
505/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bcb)), 509/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 44/1. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 
485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 504/2. (253. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
517/1. (253. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 49/3. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   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] 61 892,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 54/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. al-
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [458 430,4] 484 904,8 /+26474,4 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/2. (350. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 499/2. 
(350. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 501/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 504/3. 
(350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/3. (350. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 510/1. (350. sz. jav. - 3.mell.13.a)fajl.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. 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 Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 54/2. Velkey Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [458 430,4] 460 230,4 /+1800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/347. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 54/3. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/175. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 143. és 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/2. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 
111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 132/14. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 
139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 163/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. 
(303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 529/1. (347. sz. jav. - 3.mell.16.új7.), pontjában 
foglaltakkal. 
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528. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását 
javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [458 430,4] 462 030,4 /+3600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/377. 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. 
 
 54/4. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító ja-
vaslathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [458 430,4] 477 430,4 /+19000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 58/1. Dr. Magyar Bálint képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [214 764,0] 221 764,0 /+7000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/23. (377. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 514/2. 
(377. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/4. (400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 
132/28. (400. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 528/1. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 528/3. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 537/1. 
(400. sz. jav. - 5.mell.12.igény), 552/1. (400. sz. jav. - 6.mell.1.igény2.), 608/2. (400. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 623/1. 
(400. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/348. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 58/3. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [214 764,0] 214 564,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/405. számon. 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 58/4. Hagyó Miklós képviselő, valamint Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [214 764,0] 216 764,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/182, 262. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543/1. (348. sz. jav. - 5.mell.17.a)előir.), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398/2. (405. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcsúj4.jc), 544/1. (405. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/1. (182. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 540/1. (182. sz. jav. - 5.mell.14.előir.), 685/1. (182. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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 58/5. Hagyó Miklós képviselő, valamint Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [214 764,0] 248 664,0 /+33 900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/183, 263. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 58/6. Hagyó Miklós képviselő, valamint Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [214 764,0] 216 764,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/184, 349. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 62/1. Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor 
Gábor, Koszorús László, dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 8. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     2  Egyes szociális feladatok támogatása [111 828,4] 116 860,0 /+5031,6 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 298/1. (183. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 538/1. (183. sz. jav. - 5.mell.13.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/3. (184. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcs), 539/1. (184. sz. jav. - 5.mell.14.), 685/2. (184. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/251. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 64/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcsolódva 
a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 8. cím 3. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     3  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok  
         támogatása [38 743,1] 38 750,0 /+6,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcsolódva 
a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 8. cím 4. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [28 095,8] 28 100,0 /+4,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/12. (251. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 426/1. 
(251. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 601/1. (251. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 601/2. (251. sz. jav. - 8.mell.II.2.), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/1. (295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 
356/2. (295. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 602/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 603/1. (295. sz. jav. - 

8.mell.III.igény1.a)fajl.), 605/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)fajl.), 605/2. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)fajl.), 607/1. 
(295. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 608/1. (295. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67/2. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [28 095,8] 33 095,8 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67/3. Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [28 095,8] 28 215,8 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 
356/2. (295. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 602/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 603/1. (295. sz. jav. - 

8.mell.III.igény1.a)fajl.), 605/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)fajl.), 605/2. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)fajl.), 607/1. 
(295. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 608/1. (295. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/2. (353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
414/1. (353. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.cím1.alc), 485/3. (353. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 486/2. (353. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 
607/2. (353. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 621/1. (353. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.6.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 535/1. (362. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.h)), 613/1. 
(362. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67/4. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító ja-
vaslathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [28 095,8] 12 095,8 /-16000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67/5. Kósa Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 11. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   11  Helyi önkormányzatok vis maior támogatása [ 800,0] 1 800,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/365. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/4. (400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 
132/28. (400. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 528/1. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 528/3. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 537/1. 
(400. sz. jav. - 5.mell.12.igény), 552/1. (400. sz. jav. - 6.mell.1.igény2.), 608/2. (400. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 623/1. 
(400. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 550/1. (365. sz. jav. - 5.mell.23.), pontjában 
foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

 76/1. Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 6 785,8 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 242,5] 192,5 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/235. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 76/2. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [6 835,8] 6 035,8 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 021,2] 4 413,2 /-608,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 571,3] 1 379,3 /-192,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 403/1. (235. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.címúj50.alcúj1.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 76/3. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/114. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 85., 
129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai)  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./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 021,2] 4 413,2 /-608,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 571,3] 1 379,3 /-192,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 
111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 132/14. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 
139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 163/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. 
(303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/17. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/24. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 202/5. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 213/4. (378. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 
313/1. (378. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/1. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 095,1 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 8 679,5 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/185. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/2. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 095,1 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 8 679,5 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/3. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/129. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 97., 130. és 186. pontjai)  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349/1. (185. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj42.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/3. (187. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 545,1 /-150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 268,3] 1 118,3 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/188. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/4. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 495,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 9 079,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/5. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 295,1 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 8 879,5 /-400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/1. (188. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/4. (196. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/6. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 625,1 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 9 209,5 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/7. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/46. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 680,1 /-15,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 9 264,5 /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/1. (198. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/2. (199. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/9. (208. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj9.jc), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/8. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/46. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 635,1 /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 9 219,5 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/213. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/9. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/46. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 295,1 /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 8 879,5 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/214. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/10. (213. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj9.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/5. (214. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8jc.), pontjában foglaltakkal. 
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 111/10. Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/88. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 370. és 400. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasol-
ják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 195,1 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 268,3] 768,3 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/11. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/6571/151. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 25. és 111. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 595,1 /-100,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 268,3] 1 168,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/237. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/12. Dr. Ángyán József, Czerván György, Velkey Gábor és dr. Medgyasszay 
László képviselők - kapcsolódva a T/6571/132. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 74., 117. és 189. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398/1. (233. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400/2. (237. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 395,1 /-300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 8 979,5 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/280. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/13. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 12 195,1 /-2500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 7 279,5 /-2000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 268,3] 768,3 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189/1. (280. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.8.címúj1.alc), 
202/2. (280. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 332/1. (280. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. 

sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 
230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/14. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasol-
ja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 13 833,1 /-862,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 131,5] 2 974,9 /-156,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 006,0] 955,7 /-50,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 8 815,5 /-464,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 751,0] 1 663,5 /-87,5 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 268,3] 1 204,9 /-63,4 kiad./ 
             [2  Felújítás] [ 40,2]  /-40,2 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/340. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/15. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasol-
ja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 13 980,4 /-714,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 8 654,7 /-624,8 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 751,0] 1 661,1 /-89,9 kiad./ 
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 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/16. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/45. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 13 795,1 /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 8 379,5 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/372. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/17. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/114. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 
327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/1. (372. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 12 195,1 /-2500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 7 279,5 /-2000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 268,3] 768,3 /-500,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/18. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/40. számú módosító 
javaslathoz (az ajánlás 291. és 301. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 195,1 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 8 779,5 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/383. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/19. Ivanics Ferenc és Firtl Mátyás képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslatot számszakilag pontosítottuk. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/3. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 
132/24. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 202/5. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 213/4. (378. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 
313/1. (378. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/18. (383. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 495,1 /-200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 9 079,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/395. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/20. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/149. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 13 695,1 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 8 279,5 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/397. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111/21. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/6571/149. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [14 695,1] 14 545,1 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 279,5] 9 129,5 /-150,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/8. (395. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/6. (397. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/398. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 118/1. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/6571/179. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési  
       Központ [ 801,6] 751,6 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 198,2] 148,2 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/228. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 118/2. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. 
Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, 
dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a T/6571/73. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 224., 229., 344. és 361. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési  
       Központ [ 801,6] 715,6 /-86,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 198,2] 112,2 /-86,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/7. (398. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/12. (228. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj41.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344/2. (286. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/286. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 118/3. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   2  Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási  
       Képzési Központ [ 801,6] 501,6 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 483,0] 331,0 /-152,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 144,1] 96,1 /-48,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 198,2] 98,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. 

sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 
230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 132/1. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 15 786,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 499,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/189. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/2. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 086,6 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 799,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/190. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/3. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/45. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273/2. (189. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273/3. (190. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 15 786,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 499,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/194. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/4. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 236,6 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 949,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/200. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/5. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 226,6 /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 939,0 /-60,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177/1. (194. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj15.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273/7. (200. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/204. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/6. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 14 786,6 /-1500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 28 499,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/209. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/7. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/45. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 086,6 /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 799,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/216. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273/9. (204. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273/4. (209. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177/2. (216. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj15.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/8. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/6571/129. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 97., 130. és 186. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 261,6 /-25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 552,5] 1 527,5 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/240. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/9. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását ja-
vasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 13 156,0 /-3130,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 26 868,4 /-3130,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/248. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/14. (240. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45/1. (248. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 
485/2. (248. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/10. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását ja-
vasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 13 433,6 /-2853,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 27 146,0 /-2853,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/11. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását ja-
vasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 14 213,4 /-2073,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 27 925,8 /-2073,2 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1. (249. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
499/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 501/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
502/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 503/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 504/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
507/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 509/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/12. Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor 
Gábor, Koszorús László, dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 11 855,0 /-4431,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 25 567,4 /-4431,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/251. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/13. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 114,4 /-172,2 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 552,5] 1 380,3 /-172,2 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (251. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 
426/1. (251. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 601/1. (251. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 601/2. (251. sz. jav. - 

8.mell.II.2.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 44/1. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49/2. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 
485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 504/2. (253. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
517/1. (253. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/14. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
       Központi Hivatal [16 286,6] 8 786,6 /-7500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 22 999,0 /-7000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 552,5] 1 052,5 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. 

sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 
230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 132/15. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 290. és 300. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 261,6 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 974,0 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/326. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/16. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 290. és 300. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
 X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 261,6 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 974,0 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/17. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 290. és 300. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/22. (326. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj9.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/20. (327. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
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       Hivatal [16 286,6] 16 261,6 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 974,0 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/328. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/18. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 186,6 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 899,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/19. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 216,6 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 929,0 /-70,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/21. (328. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305/1. (332. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.5.cím22.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305/2. (333. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím35.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/333. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/20. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 236,6 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 949,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/334. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/21. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 15 851,0 /-435,6 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 563,4 /-435,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305/3. (334. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím38.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/22. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 15 886,6 /-400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 552,5] 1 152,5 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/371. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/23. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/175. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 
143. és 528. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását ja-
vasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 
327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/13. (371. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), pontjában foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 12 686,6 /-3600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 26 399,0 /-3600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/377. 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. 
 
 132/24. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/114. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 8 786,6 /-7500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 22 999,0 /-7000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 552,5] 1 052,5 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/3. (377. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 
514/2. (377. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/3. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 
111/17. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 202/5. (378. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 213/4. (378. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 
313/1. (378. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 132/25. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító 
javaslathoz (az ajánlás 290. és 300. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 15 786,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 499,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/384. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/26. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/43. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 123. és 347. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 15 786,6 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 552,5] 1 052,5 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/386. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglal-
koztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/27. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/164. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/9. (384. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347/2. (386. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 186,6 /-100,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 899,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/396. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/28. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító 
javaslathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 13 286,6 /-3000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 26 999,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/29. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 15 286,6 /-1000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273/10. (396. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/4. (400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/4. 
(400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 528/1. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 528/3. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 537/1. (400. 

sz. jav. - 5.mell.12.igény), 552/1. (400. sz. jav. - 6.mell.1.igény2.), 608/2. (400. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 623/1. (400. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [29 999,0] 28 999,0 /-1000,0 kiad./ 
 

 
 
 Indokolás a T/6571/401. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/30. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 15 886,6 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 599,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/186. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/31. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 15 286,6 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 28 999,0 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150/1. (401. sz. jav. - 1.mell.X.fej.12.cím1.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273/6. (186. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132/32. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi  
       Hivatal [16 286,6] 16 266,6 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 29 979,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/203. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 136/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 
1. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [1  Központilag kezelt fejezeti feladatok] [ 308,6]  /-308,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 230,0]  /-230,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 73,0]  /-73,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 5,6]  /-5,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273/1. (202. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273/8. (203. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 136/2. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 
6. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [6  Szabályozási és monitoring feladatok támogatása] [ 73,8] 
 /-73,8 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,4]  /-6,4 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 47,4]  /-47,4 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/2. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. 

sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 
230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 139/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 
8. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások][ 844,0]  /-844,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,0]  /-6,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 818,0]  /-818,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. 

sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 
230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 143/1. Bánki Erik, Kósa Lajos, Pelczné dr. Gáll Ildikó, Szijjártó Péter, Kubatov 
Gábor, dr. Szakács Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Mátrai Márta, dr. Cser-Palkovics András, 
dr. Gyimesi Endre, Nagy István, Rácz Róbert és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva 
a T/6571/175. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 143. és 
528. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[ 844,0] 674,0 /-170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 818,0] 648,0 /-170,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. 

sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 
230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/3. (281. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj6.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 143/2. Soltész Miklós, Bánki Erik, Kósa Lajos, Pelczné dr. Gáll Ildikó, Szijjártó 
Péter, Kubatov Gábor, dr. Szakács Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Mátrai Márta, dr. Cser-
Palkovics András, dr. Gyimesi Endre, Nagy István és Rácz Róbert képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/175. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 
143. és 528. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[ 844,0] 744,0 /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 818,0] 718,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 143/3. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   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] 744,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 818,0] 718,0 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/360. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 143/4. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/37. számú módosító ja-
vaslathoz (az ajánlás 325. és 334. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/2. (282. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[ 844,0] 44,0 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 818,0] 18,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/373. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 143/5. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 
elhagyását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      [10  Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok  
             támogatása] [ 68,0]  /-68,0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
            [3  Dologi kiadások] [ 68,0]  /-68,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 144/1. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva a T/6571/179. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       24  Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok  
             támogatása [ 217,3] 17,3 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [1  Személyi juttatások] [ 110,0]  /-110,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 34,0]  /-34,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273/5. (373. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [ 73,3] 17,3 /-56,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/241. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 144/2. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László, 
Szászfalvi László és Móring József Attila képviselők - kapcsolódva a T/6571/41. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 79. és 325. pontjai)  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       24  Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok  
             támogatása [ 217,3] 17,3 /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
            [1  Személyi juttatások] [ 110,0]  /-110,0 kiad./ 
            [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 34,0]  /-34,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 73,3] 17,3 /-56,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 145/1. Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím kiegészítését javasol-
ja a következő új 5 jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       5  Vajdasági mezőgazdasági szakemberek képzése, 
           továbbképzése  10,0 /+10,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/9. (241. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj40.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/19. (269. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/244. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 149/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasol-
ja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     3  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [18 363,0] 18 134,1 /-228,9 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 175,2] 2 946,3 /-228,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 357/2. (244. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 226/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 
327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 150/1. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Alapok támogatása 
    1  Szülőföld Alap támogatása 
       1  Adomány-kiegészítés [1 000,0] 2 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/401. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 150/2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
20. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [56 500,0] 51 500,0 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/412. számon. 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyet ért. 
 
 

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM fejezet 

 160/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 3 049,5 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 250,3 /-350,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/29. (401. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/1. (412. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 536/1. 
(412. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 160/2. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító ja-
vaslathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 2 899,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 100,3 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/385. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 163/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módosí-
tását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 
195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. 
(303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/19. (385. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási hivatalok [8 334,4] 8 234,4 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 141,0] 1 041,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 165/1. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/129. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 97., 130. és 186. pontjai)  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegé-
szítését javasolják a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakásügy 
      8 Szarvas bérlakás építés  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. 

jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. 
(303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/3. (188. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 



- 62 - 

 Indokolás a T/6571/188. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 167/1. Dr. Ujhelyi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/95. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 167. és 248. pontjai)  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] 6 295,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 909,3] 6 009,3 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/285. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 167/2. A Sportbizottság  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] 7 695,0 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 909,3] 7 409,3 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/410. számon. 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/1. (285. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/5. (410. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 167/3. A Sportbizottság  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] 6 495,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 909,3] 6 209,3 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/411. számon 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 169/1. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/52. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 166., 247., 
296. és 626. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím ki-
egészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       6  Soponyai Turistaközpont kialakítása  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/246. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 169/2. A Gazdasági bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/6. (411. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243/3. (246. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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    1  Célelőirányzatok 
       6  Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció  30 000,0 /+30000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  30 000,0 /+30000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/402. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 169/3. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Beruházások 
       3 Miskolc-hejőcsabai temetőkert felújítása  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/242. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 171/1. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/6571/26. számú módosító ja-
vaslathoz (az ajánlás 188. és 200. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvé-
telével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
      2  Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása 
        1 Játszóterek felújítása  10,0 /+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6/2. (402. sz. jav. - 49.§új(25)), 456/1. (402. sz. jav. 

- 1.mell.XLII.fej.1.címúj11.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243/2. (242. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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             4  Kormányzati beruházás  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/232. 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. 
 
 171/2. Soltész Miklós, Bánki Erik, Kósa Lajos, Pelczné dr. Gáll Ildikó, Szijjártó 
Péter, Kubatov Gábor, dr. Szakács Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Mátrai Márta, dr. Cser-
Palkovics András, dr. Gyimesi Endre, Nagy István és Rácz Róbert képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/175. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 
143. és 528. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. alcím ki-
egészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       5  Felkészülés támogatása az „A” csoportos jégkorong 
           világbajnokságra  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 171/3. Bánki Erik, Kósa Lajos, Pelczné dr. Gáll Ildikó, Szijjártó Péter, Kubatov 
Gábor, dr. Szakács Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Mátrai Márta, dr. Cser-Palkovics András, 
dr. Gyimesi Endre, Nagy István, Rácz Róbert és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva 
a T/6571/175. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 143. és 
528. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 357/1. (232. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143/2. (282. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       6  Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása  170,0 /+170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  170,0 /+170,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 176/1. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/45. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13 Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda teljes felújítása  900,0 /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/372. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 177/1. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/45. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 15. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143/1. (281. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/16. (372. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      15 Békésszentandrás sportcentrum, szabadstrand, camping 
          kialakítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/194. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 177/2. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/45. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 15. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       15 Kondoros tanuszoda megvalósítása  200,0 /+200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/216. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 189/1. Dr. Ángyán József, Czerván György, Velkey Gábor és dr. Medgyasszay 
László képviselők - kapcsolódva a T/6571/132. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 74., 117. és 189. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 8. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/3. (194. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/7. (216. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 



- 68 - 

  8  Agrárkutató intézetek 
     1  Génbanki tevékenység feladatfinanszírozás  500,0 /+500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/280. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 189/2. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 9. cím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   [9  Agrármarketing-Centrum] [ 206,9]  /-206,9 tám./ 
     [1  Működési költségvetés] 
        [1  Személyi juttatások] [ 124,6]  /-124,6 kiad./ 
        [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 39,9]  /-39,9 kiad./ 
        [3  Dologi kiadások] [ 53,4]  /-53,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/355. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 195/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. al-
cím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       9  Vízügyi feladatok támogatása [ 368,0] 168,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/12. (280. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
202/2. (280. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 332/1. (280. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 247/1. (355. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



- 69 - 

             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 368,0] 168,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 202/1. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/6571/121. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 91. és 276. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi 
            feladatok [1 637,5] 1 537,5 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 899,4] 799,4 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/231. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 202/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 
230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 276/1. (231. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc37.jcsúj1jc.), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 202/2. Dr. Ángyán József, Czerván György, Velkey Gábor és dr. Medgyasszay 
László képviselők - kapcsolódva a T/6571/132. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 74., 117. és 189. pontjai)  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] 1 537,5 /-100,0 tám./  
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 899,4] 799,4 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/280. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 202/3. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/6571/84. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 199. és 410. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi 
            feladatok [1 637,5] 1 626,8 /-10,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 899,4] 888,7 /-10,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/12. (280. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
189/1. (280. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.8.címúj1.alc), 332/1. (280. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 410/1. (294. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), pontjában foglaltakkal. 



- 71 - 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 202/4. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. al-
cím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi 
            feladatok [1 637,5] 1 437,5 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 899,4] 699,4 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 202/5. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/114. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 
230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fe-
jezet 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] 1 449,5 /-188,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 899,4] 711,4 /-188,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 205/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 13. al-
cím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok] [ 500,0]  /-500,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 292,9]  /-292,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 93,7]  /-93,7 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 113,4]  /-113,4 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/3. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 
111/17. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 132/24. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 213/4. (378. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 
313/1. (378. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 

 213/1. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László, 
Szászfalvi László és Móring József Attila képviselők - kapcsolódva a T/6571/179. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  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] 39 821,8 /-3000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 512,8] 36 512,8 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság, a Sportbizottság; 

- egyharmada sem támogatja: Honvédelmi bizottság 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 213/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. 
(303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/11. (270. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj40.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 213/2. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. al-
cím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális  
        ellátás kiadásai [42 821,8] 39 821,8 /-3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 512,8] 36 512,8 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 213/3. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását java-
solja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai[42 
821,8] 34 338,4 /-8483,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 512,8] 31 029,4 /-8483,4 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. 
(303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/364. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 213/4. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/114. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai)  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] 39 821,8 /-3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [39 512,8] 36 512,8 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 226/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. al-
cím 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] 2 398,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 398,0] 2 398,0 /-2000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/3. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 
111/17. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 132/24. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 202/5. (378. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 226/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 
313/1. (378. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 226/2. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   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] 2 906,5 /-1491,5 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 398,0] 2 906,5 /-1491,5 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. 
(303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 265/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 
327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 226/3. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/114. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai)  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] 2 398,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 398,0] 2 398,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet 

 230/1. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 631,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/3. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 
111/17. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 132/24. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 202/5. (378. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 213/4. (378. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 265/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 
313/1. (378. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 414,8 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/195. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/2. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 781,0 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 564,8 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/205. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/3. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/112. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 307., 319. és 
321. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasol-
ják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása[5 931,0] 5 631,0 /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 414,8 /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/6. (195. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/7. (205. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/247. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/4. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása[5 931,0] 5 431,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 214,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/5. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/16. (247. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 
241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 581,0 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 364,8 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/325. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/6. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai)  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] 5 431,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 214,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/370. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/7. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/5. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 34. és 146. pontjai)  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] 5 231,0 /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/10. (325. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234/3. (370. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 
326/12. (370. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 014,8 /-700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/387. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/8. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 831,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 614,8 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/388. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/9. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 631,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 414,8 /-300,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/2. (387. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím1.alcúj2.jcs), 
234/4. (387. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/14. (388. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/16. (389. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/389. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/10. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 631,0 /-300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 414,8 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/390. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/11. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 731,0 /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 514,8 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/391. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/11. (390. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/12. (391. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/12. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 901,0 /-30,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 684,8 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/392. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/13. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 871,0 /-60,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 654,8 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/393. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/13. (392. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/15. (393. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/14. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 871,0 /-60,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 654,8 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/394. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/15. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 906,0 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 689,8 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/191. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/16. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/17. (394. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/2. (191. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 911,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 694,8 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/192. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/17. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 881,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 664,8 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/193. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/18. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/3. (192. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/4. (193. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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   1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása[5 931,0] 5 581,0 /-350,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 364,8 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230/19. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  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] 5 531,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 314,8 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/206. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 234/1. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László, 
Szászfalvi László és Móring József Attila képviselők - kapcsolódva a T/6571/112. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 307., 319. és 321. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek [2 009,8] 1 799,8 /-210,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 534,0] 384,0 /-150,0 kiad./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/5. (207. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248/8. (206. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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             1  Intézményi beruházási kiadások [ 136,8] 76,8 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/268. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 234/2. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 4. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek [2 009,8] 1 709,8 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 534,0] 334,0 /-200,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 136,8] 36,8 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/17. (268. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 234/3. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek [2 009,8] 1 709,8 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 534,0] 334,0 /-200,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 136,8] 36,8 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/370. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 234/4. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/5. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 34. és 146. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek [2 009,8] 1 709,8 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 534,0] 334,0 /-200,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 136,8] 36,8 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/387. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/6. (370. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
326/12. (370. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/2. (387. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím1.alcúj2.jcs), 
230/7. (387. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 



- 89 - 

 241/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 13. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   13  Központi Gazdasági Főigazgatóság [1 096,2] 967,7 /-128,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 678,2] 549,7 /-128,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 242/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. al-
cím 18. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       18  Rendőrségi és büntetés-végrehajtási ágazati  
             feladatok [1 380,0] 880,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 880,0] 380,0 /-500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet 

 243/1. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/6571/43. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 123. és 347. pontjai)  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] 4 334,3 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 588,7] 488,7 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/229. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 248/23. (303. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347/1. (229. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 243/2. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz   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] 4 404,3 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 588,7] 558,7 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/242. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 243/3. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/52. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 166., 247., 
296. és 626. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását 
javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 
        Igazgatása [4 434,3] 4 414,3 /-20,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 588,7] 568,7 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/246. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 246/1. Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/6571/71. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 330. és 348. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169/3. (242. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím6.alcúj3jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169/1. (246. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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    2  Ágazati célelőirányzatok 
       16  Közpolitikai feladatok ellátása [ 85,0] 35,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 85,0] 35,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/243. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 246/2. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/62. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 69. és 250. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
     18 Győr-Pápa-Celldömölk vasút villamosításának 
           I. üteme  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/292. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 246/3. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/62. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 69. és 250. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347/3. (243. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365/1. (292. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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      19 A 83-as főút fejlesztésének I. üteme  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/293. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 247/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 8. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       8  Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat [2 900,0] 3 000,0 /+100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 830,0] 2 930,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/355. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/1. Dr. Ujhelyi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/95. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 167. és 248. pontjai)  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 
         3  Decentralizált területfejlesztési programok [3 600,0] 3 500,0 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365/2. (293. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.5.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189/2. (355. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.9.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 462,0] 3 362,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/285. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/2. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészí-
tését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       4 Örménykút külterületi utak kiépítése  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/191. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/3. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészí-
tését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167/1. (285. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/15. (191. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       4 Hunya belterületi földes útjainak járhatóvá tétele  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/192. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/4. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészí-
tését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
     4 Hunya külterületi utak kiépítése  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/193. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/5. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/16. (192. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/17. (193. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészí-
tését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4  Békésszentandrás belterületi utak fejlesztése  350,0 /+350,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/6. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészí-
tését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       4 Gyomaendrőd a vidéki, kisvárosi lakótelepek környezetének 
           javítása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/195. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/18. (207. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/1. (195. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 248/7. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészí-
tését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Gyomaendrőd külterületi utak fejlesztése  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/205. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/8. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 
160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészí-
tését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Gyomaendrőd-Kondoros közötti, valamint a Gyomaendrőd-Dévaványa közötti út fel-
újítása  400,0 /+400,0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/206. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/2. (205. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/19. (206. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/9. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító ja-
vaslathoz (az ajánlás 290. és 300. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Pocsaj-Létavértes közötti útszakasz felújítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/384. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/10. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 
249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 
4. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       4 Siófok ipari- és kereskedelmi területeit, a belvárost tehermentesítő 
          út építésének megkezdése  350,0 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  350,0 /+350,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/25. (384. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/5. (325. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/325. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/11. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Fertőrákos-Balf közút fejlesztése  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/390. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/12. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 A soproni észak-nyugati gyűjtőút megépítése - 
            I. ütem  200,0 /+200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/10. (390. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/391. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/13. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Csomóponti fejlesztés tervezése 86-os út beledi 
            szakaszánál  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/392. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/14. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/11. (391. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/12. (392. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 84-es út Lövő és Újkér közötti szakaszának fejlesztésének 
             tervezése  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/388. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/15. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Ausztriát és Magyarországot összekötő határmenti utak fejlesztése Nagycenk és 
Deutschkreutz között (tervezés)  60,0 /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/393. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/16. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/8. (388. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/13. (393. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Harka-Sopronnyék (Neckenmarkt) közötti út fejlesztése 300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/389. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/17. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 A 84-es út Újkér és Csepreg közötti részének megépítésének 
             tervezése  60,0 /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/394. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/9. (389. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/14. (394. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/18. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/40. számú módosító 
javaslathoz (az ajánlás 291. és 301. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 Berettyóújfalu - Mezősas - Kőrösszakáll - Magyarhomorog - Komádi közötti útsza-
kasz rehabilitációja  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/383. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/19. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító 
javaslathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  fel-
vételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 Püspökladány és Ártánd közötti vasútszakasz villamosítása 500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/385. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/18. (383. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160/2. (385. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/20. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 290. és 300. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      7 Érsekvadkert-Patak községek közötti 5 km-es útszakasz aszfalt 
          megerősítése  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/21. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 290. és 300. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      8 Patak-Nagyoroszi községek  közötti 4 km-es útszakasz aszfalt 
         megerősítése  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/328. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/16. (327. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/17. (328. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/22. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 290. és 300. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       9 Tereske-Szátok községek közötti 4 km-es útszakasz aszfalt 
           megerősítése  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/326. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248/23. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. 
alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím elhagyását javasolja: 
 
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]  /-700,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 700,0] /-700,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/15. (326. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/1. Gulyás Dénes és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását ja-
vasolják: 
 
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] 674,0 /-26,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 674,0 /-26,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 265/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 
278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 
328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 

3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 334/2. (254. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 249/2. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
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] 500,0 /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 500,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/255. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/3. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
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] 650,0 /-50,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 650,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/256. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/20. (255. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj22.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 334/1. (256. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 249/4. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
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] 400,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 400,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/257. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/5. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
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] 600,0 /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 600,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325/1. (257. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 327/1. (258. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj1.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 249/6. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
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] 600,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 600,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/259. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/7. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
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] 600,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 600,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/7. (259. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc14.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/21. (260. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj54.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 249/8. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
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] 600,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 600,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/261. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/9. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
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] 550,0 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 550,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/264. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/20. (261. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj53.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/19. (264. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj51jcs), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/10. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
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] 400,0 /-300,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 400,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/11. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
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] 650,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 650,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/266. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/18. (265. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj50.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325/2. (266. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/12. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
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] 600,0 /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 600,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/13. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását 
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] 100,0 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 100,0 /-600,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272/1. (267. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc20.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325/3. (272. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/272. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/14. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását 
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] 100,0 /-600,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 100,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/273. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/15. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását 
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] 450,0 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 450,0 /-250,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/11. (273. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/276. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/16. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását 
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] 680,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 680,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/277. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/17. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását 
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] 530,0 /-170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 530,0 /-170,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294/1. (276. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj4.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/17. (277. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj46.jcs), pontjában foglaltakkal. 



- 115 - 

 
 
 Indokolás a T/6571/278. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/18. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását 
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] 550,0 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 550,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/19. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
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] 200,0 /-500,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/16. (278. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj45.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/15. (279. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj44.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 200,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/289. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/20. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
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] 400,0 /-300,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 400,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249/21. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
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  

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 346/1. (289. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj2.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/18. (367. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs1.jc), pontjában foglaltakkal. 
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             támogatása [ 700,0] 600,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 600,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/368. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 265/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
        igazgatása [5 957,8] 4 717,0 /-1240,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 1 000,0 /-1240,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/14. (368. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj43.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/5. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 
310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 

3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 265/2. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
         igazgatása [5 957,8] 5 458,5 /-499,3 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 1 741,5 /-499,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 265/3. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/114. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
        igazgatása [5 957,8] 4 757,8 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 1 040,8 /-1200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 
292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 
327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 265/4. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/41. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 79. és 325. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési  
       Igazgatóság [ 905,9] 855,9 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 252,4] 202,4 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/245. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 265/5. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 
        Igazgatóság [ 905,9] 805,9 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 252,4] 152,4 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/3. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 
111/17. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 132/24. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 202/5. (378. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 213/4. (378. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/3. (378. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 313/1. (378. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/15. (245. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal. 



- 120 - 

 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 272/1. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      20  Ivóvíz-minőség javító program 
         1  Hajdúböszörmény ivóvíz-minőségjavító beruházás  100,0 /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 
310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 

3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/12. (267. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 273/1. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Csabacsűd szennyvízelvezetésének megvalósítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 273/2. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     21 Szarvas belvízelvezető csatorna támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/189. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/31. (202. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/1. (189. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 273/3. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     21 Örménykút szennyvízhálózat kiépítése  200,0 /+200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/190. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 273/4. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Kondoros szennyvízelvezetésének megvalósítása  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/209. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/2. (190. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/6. (209. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 273/5. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/37. számú módosító ja-
vaslathoz (az ajánlás 325. és 334. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     22 Dunaújváros, Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs és 
           Kisapotag települések szennyvízcsatornázása II. ütem 800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/373. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 273/6. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Szarvasi szemétlerakó rekultivációja  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/186. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143/4. (373. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/30. (186. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 273/7. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Kardos inkubátorház megvalósítása  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/200. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 273/8. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Kardos szeméttelep rekultivációja  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/203. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/4. (200. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/32. (203. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 273/9. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/164. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Kardos ivóvízhálózat bővítése külterületen  60,0 /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/204. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 273/10. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/164. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 53., 132., 527. és 541. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Inkubátorház megvalósítása a Kapuvári Ipari Parkban 100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/396. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/5. (204. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/27. (396. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 276/1. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/6571/121. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 91. és 276. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      37  Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 
         1  Nagybánhegyesi szeméttelep rekultivációja  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/231. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 278/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. al-
cím 41. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [41  Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP] 
             [megvalósításában] [ 300,0]  /-300,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 300,0] /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202/1. (231. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 281/1. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/6571/73. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 224., 229., 344. és 361. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       41  Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP  
            megvalósításában [ 300,0] 292,0 /-8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0] 292,0 /-8,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/236. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. 
(303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 

3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344/1. (236. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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XVII. XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 

fejezet 

 286/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Atomenergia Hivatal [ 146,5] 67,8 /-78,7 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 027,2] 948,5 /-78,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 291/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   7  Nemzeti Közlekedési Hatóság [ 101,8]  /-101,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [13 560,6] 13 458,8 /-101,8 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 
292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 
327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 292/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  8  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
           1  Működési költségvetés [4 402,2] 4 230,8 /-171,4 bev./ 
             3  Dologi kiadások [2 388,9] 2 217,5 /-171,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 
327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 
327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 294/1. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 Debrecen új buszpályaudvar létesítése  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/276. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 295/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 2. alcím kiegészítését ja-
vasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      3  Távhőfelhasználás korszerűsítésének támogatása  30 000,0 /+30000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  30 000,0 /+30000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/358. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/15. (276. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 454/1. (358. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.címúj4.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 296/1. A Sportbizottság  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] 12 995,0 /-5085,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[18 080,0] 12 995,0 /-5085,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/409. számon. 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 297/1. Hagyó Miklós képviselő, valamint Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz   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 /-2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[18 080,0] 16 080,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/182, 262. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/3. Hagyó Miklós képviselő, valamint Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/2. (409. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 
465/4. (409. sz. jav. - 3.mell.1.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (182. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 540/1. 
(182. sz. jav. - 5.mell.14.előir.), 685/1. (182. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Útpénztár [57 229,1] 55 229,1 /-2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [28 255,3] 26 255,3 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/184, 349. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/5. A Sportbizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Útpénztár [57 229,1] 55 729,1 /-1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [28 255,3] 26 755,3 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/410. számon. 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 297/6. A Sportbizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Útpénztár [57 229,1] 56 929,1 /-300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [28 255,3] 27 955,3 /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/6. (184. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 539/1. 
(184. sz. jav. - 5.mell.14.), 685/2. (184. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167/2. (410. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/411. számon. 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 297/7. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím 14. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvé-
telével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      14  A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 
         1 A zsámbéki medence tömegközlekedésének 
            javítása  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/259. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/8. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/6571/179. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Medgyesbodzási belterületi utak és járdák  
            felújítása  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  25,0 /+25,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167/3. (411. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/6. (259. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/230. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/9. Dr. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva a T/6571/179. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40 Miskolc-tapolca úthálózatának felújítása, közintézmények 
           akadálymentesítése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/241. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/10. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/6571/179. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 40. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  Szombathelyi gyalogos aluljáró felújítása  50,0 /+50,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 356/1. (230. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/1. (241. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc24.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



- 135 - 

 
 Indokolás a T/6571/238. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/11. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László, 
Szászfalvi László és Móring József Attila képviselők - kapcsolódva a T/6571/179. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 40. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       40  67-es út Kaposvár M7-es autópálya közötti szakaszának 2x2 
             sávosítása  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság, a Sportbizottság; 
- egyharmada sem támogatja: Honvédelmi bizottság 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/12. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/6571/179. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       41 Dombiratosi külterületi utak felújítása  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  50,0 /+50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311/1. (238. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213/1. (270. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/228. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/13. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/6571/179. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       41  Szombathelyi gyalogos híd felújítása  2,0 /+2,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2,0 /+2,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/239. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/14. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 43. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
     43 Budakeszi elkerülő út tervezése  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/1. (228. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300/1. (239. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/21. (368. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/368. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/15. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
44. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       44 4-es főút debreceni átvezető szakaszának felújítása  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/16. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
45. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       45 471-es főút felújítása, bővítése  170,0 /+170,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  170,0 /+170,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/278. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/18. (279. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/17. (278. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/17. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
46. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       46 Közlekedési zajvédelem  20,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/277. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/18. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 50. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       50  Hajdúböszörmény észak-nyugati elkerülő út építése 
             I. ütem  300,0 /+300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/265. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/16. (277. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/10. (265. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/19. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 51. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       51  Hajdúdorog kereszteződésének átalakítása  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/264. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/20. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 53. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       53  Solymár, Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Telki, Nagykovácsi, Budakeszi, Piliscsaba, 
Páty településeken, illetve térségükben lévő utak karbantartása, felújítása  100,0
 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/261. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/9. (264. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/8. (261. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 297/21. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 54. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       54  10-es számú főközlekedési út elkerülő szakaszának 
            előkészítése  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 298/1. Hagyó Miklós képviselő, valamint Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
13. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  13  Vállalkozások folyó támogatása 
    1  Egyedi támogatások, ellentételezések 
       3  A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésé-
nek költségtérítése [193 900,0] 160 000,0 /-33900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/183, 263. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/7. (260. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/5. (183. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 538/1. 
(183. sz. jav. - 5.mell.13.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 298/3. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  13  Vállalkozások folyó támogatása 
    1  Egyedi támogatások, ellentételezések 
       3  A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésé-
nek költségtérítése [193 900,0] 135 501,5 /-58398,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 300/1. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/6571/179. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 583,0] 7 581,0 /-2,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 482,2] 1 480,2 /-2,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 300/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 
327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/239. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 300/2. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 583,0] 7 183,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 482,2] 1 082,2 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/13. (239. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj41.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 

3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 300/3. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 583,0] 7 288,7 /-294,3 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 482,2] 1 187,9 /-294,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 303/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [32 757,8] 32 189,0 /-568,8 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [13 569,5] 13 000,7 /-568,8 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 303/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 305/1. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 22. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
       1  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés [ 300,0] 400,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 260,0] 360,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/18. (332. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 305/2. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 35. alcím módosítását java-
solja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     35  Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása 
          és a határon túli magyar kapcsolatok [ 130,0] 200,0 /+70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 130,0] 200,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/333. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 305/3. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 38. alcím módosítását java-
solja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Demokratikus átalakulás elősegítése [ 80,0] 130,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 65,0] 115,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/334. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/19. (333. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/20. (334. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 



- 146 - 

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezet 

 310/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
   1  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [2 559,0] 2 359,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 632,8] 432,8 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 

 311/1. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/6571/179. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú 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] 5 336,7 /-50,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 673,6 /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 311/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 

3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/238. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 311/2. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  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] 5 186,7 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 523,6 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/10. (238. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj40.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 321/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 

3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 313/1. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/114. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák [198 542,5] 215 730,6 /+17188,1 tám./ 
           1  Működési költségvetés [198 516,4] 181 328,3 /-17188,1 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 315/1. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   4  Művészeti intézmények [6 079,6] 5 312,3 /-767,3 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [5 094,9] 4 594,9 /-500,0 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 600,3] 1 440,3 /-160,0 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [ 778,4] 700,4 /-78,0 kiad./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 293,4] 264,1 /-29,3 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/357. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 317/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények [8 895,2] 8 493,0 /-402,2 tám./ 
        1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/3. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 
111/17. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 132/24. (378. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 202/5. (378. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 213/4. (378. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/3. (378. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/3. (378. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [3 855,1] 3 452,9 /-402,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 321/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím 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]  /-105,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 105,0]  /-105,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 327/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 325/1. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  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 Aquincumi helytartói palota helyreállítása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/257. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 328/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 

3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/4. (257. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 325/2. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 7. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7  Hajdúböszörményi református templom orgona felújítása 50,0 /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/266. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 325/3. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a 
következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7  Debreceni Csokonai Színház rekonstrukciója I. ütem 600,0 /+600,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/272. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/11. (266. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/13. (272. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 326/1. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészíté-
sét javasolják a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8 Gyomaendrőd, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános 
           iskola  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/2. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészíté-
sét javasolják a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8 Kondoros faluközpontjának felújítása  70,0 /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/5. (198. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/6. (199. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 326/3. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészíté-
sét javasolják a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        8 Szarvas városi könyvtár fejlesztése  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/4. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészíté-
sét javasolják a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       8 Békésszentandrás Iskola és Óvoda felújítás  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/2. (187. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/4. (196. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 326/5. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/46. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészíté-
sét javasolják a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          8 Kondoros, Kardos oktatási intézményeinek 
             felújítása  400,0 /+400,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/214. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/6. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/149. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  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 Fertőd Esterházy kastély rekonstrukció  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/397. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/9. (214. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/20. (397. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/7. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/6571/149. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  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 A soproni Szent-Mihály templom felújítása  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/398. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/8. Ivanics Ferenc és Firtl Mátyás képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészíté-
sét javasolják a következő új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8 Vasfüggöny-áttörés Múzeum  200,0 /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/395. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/21. (398. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/19. (395. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/9. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/46. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészíté-
sét javasolják a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         9  Kondoros intézményeinek akadálymentesítése  15,0 /+15,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  15,0 /+15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/10. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/46. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészíté-
sét javasolják a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
          9 Kondoros, Kardos intézményeinek akadálymentesítése 60,0 /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/213. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/7. (208. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/8. (213. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/11. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a 
következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         10  Debrecenben épülő új színházépület belső építészeti költségeinek 
                támogatása  600,0 /+600,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/273. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/12. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       12 Dunaújvárosi Szalki-sziget és szabad strand hasznosítása 800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/370. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/14. (273. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/6. (370. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 234/3. 
(370. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/13. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       12 Dunaújvárosi Vidámpark területén művelődési, sport és 
            rekreációs központ kialakítása  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/371. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/14. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/6571/129. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 97., 130. és 186. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Szombathelyi oktatási intézmények rekonstrukciója  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/240. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/22. (371. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/8. (240. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/15. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/41. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 79. és 325. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Székesfehérvári Vörösmarty Színház támogatása  50,0 /+50,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/245. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/16. Dr. Gógl Árpád és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/112. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 307., 319. és 
321. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését 
javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        5 Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola fejlesztése, 
             bővítése  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/247. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 265/4. (245. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230/3. (247. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Oktatási bizottság; 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/17. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László, 
Szászfalvi László és Móring József Attila képviselők - kapcsolódva a T/6571/112. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 307., 319. és 321. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Kaposvár, Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Kollégium 
            rekonstrukciója  210,0 /+210,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  210,0 /+210,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/268. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/18. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport új 1. jogcím  felvéte-
lével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     5 Óvodai beruházások 
       1  Pest megyei óvodák építése  300,0 /+300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234/1. (268. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/20. (367. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/19. Dr. Heintz Tamás, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Kuzma László, 
Szászfalvi László és Móring József Attila képviselők - kapcsolódva a T/6571/41. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 79. és 325. pontjai)  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6  Kaposvári Csiky Gergely Színház épületének felújítása 200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326/20. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22  Nagykovácsi új szennyvíztisztító építése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/255. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/2. (269. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc24.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/2. (255. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 327/1. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       1  Solymár, Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Telki, Nagykovácsi, Budakeszi, Piliscsaba, 
Páty, településeken, illetve térségükben lévő óvodai férőhelyek számának bővítése felújítása
  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 327/2. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-
csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
         1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 420,0] 4 641,7 /-778,3 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 420,0] 4 641,7 /-778,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat új 1. jogcím-csoportjának elnevezését a benyújtó képviselő-
vel  történt egyeztetést követően pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/5. (258. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 327/3. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-
csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
         2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok 
             támogatása [3 117,5] 2 715,5 /-402,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 117,5] 2 715,5 /-402,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 328/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 11. al-
cím 10. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
       [10  Kulturális és oktatási szakdiplomáciai 
              feladatok] [ 874,5]  /-874,5 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 400,0]  /-400,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 120,0]  /-120,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 50,0]  /-50,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, 
                  kiadások] [ 304,5]  /-304,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 332/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. 

jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 

3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 328/2. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 15. alcím 8. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása 
       8  Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok  
          támogatása [9 747,8] 9 163,2 /-584,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 747,8] 9 163,2 /-584,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 332/1. Dr. Ángyán József, Czerván György, Velkey Gábor és dr. Medgyasszay 
László képviselők - kapcsolódva a T/6571/132. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 74., 117. és 189. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 335/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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       7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra  
           támogatása [3 750,0] 3 650,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 2 350,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/280. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 332/2. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 32. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
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] 1 750,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 450,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/12. (280. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
189/1. (280. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.8.címúj1.alc), 202/2. (280. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. 

sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. 

jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 334/1. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 35. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételé-
vel: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
      5  Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 
        3  Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara  50,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/256. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 334/2. Gulyás Dénes és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 35. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a 
következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
      5  Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 
        4  Rajkó Művészegyüttes  26,0 /+26,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  26,0 /+26,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/3. (256. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/1. (254. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 



- 168 - 

 Indokolás a T/6571/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 335/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 39. alcím 4. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       4  Hittanoktatás [3 305,4] 2 305,4 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 305,4] 2 305,4 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 335/2. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 39. alcím 5. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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       5  Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és 
           kiegészítése [9 511,4] 5 000,0 /-4511,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 511,4] 5 000,0 /-4511,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/346. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 344/1. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/6571/73. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 224., 229., 344. és 361. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat [ 578,2] 586,2 /+8,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 578,2] 586,2 /+8,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/236. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 344/2. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. 
Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, 
dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a T/6571/73. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 224., 229., 344. és 361. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat [ 578,2] 664,2 /+86,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6/1. (346. sz. jav. - 49.§(24)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281/1. (236. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 578,2] 664,2 /+86,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/286. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 346/1. Kiss Attila és Püski András képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 289. és 299. pontjai)  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       2  Hajdúdorog új egészségügyi centrum építése  500,0 /+500,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/289. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 347/1. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/6571/43. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 123. és 347. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9 Mezőkovácsháza Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet 
          felújítása  100,0 /+100,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118/2. (286. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/19. (289. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/229. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 347/2. Dr. Vitányi István képviselő - kapcsolódva a T/6571/43. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 123. és 347. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9 Berettyóújfalui strandfürdő hidroterápiás gyógyközponttá való 
           alakítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/386. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglal-
koztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 347/3. Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/6571/71. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 330. és 348. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       1  Oltóanyag beszerzés [4 026,0] 4 076,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243/1. (229. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/26. (386. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [4 026,0] 4 076,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/243. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 349/1. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/149. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 42. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      42 Szarvasi kistérségi definitív ellátás biztosítása  600,0 /+600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/185. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 356/1. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/6571/179. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 57., 297., 540. és 685. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása 
     1  Pénzügyminisztérium igazgatása [3 305,5] 3 280,5 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 198,7] 173,7 /-25,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246/1. (243. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/1. (185. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/230. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 356/2. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása 
     1  Pénzügyminisztérium igazgatása [3 305,5] 3 294,4 /-11,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 198,7] 187,6 /-11,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 357/1. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/6571/26. számú módosító ja-
vaslathoz (az ajánlás 188. és 200. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 398,7] 388,7 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 63,6] 53,6 /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/232. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/8. (230. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj40.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 67/1. 
(295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 602/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 603/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)fajl.), 
605/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)fajl.), 605/2. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)fajl.), 607/1. (295. sz. jav. - 

8.mell.IV.előir.), 608/1. (295. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/1. (232. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcsúj1jc), pontjában foglaltakkal. 
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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. 
 
 357/2. Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  PM Informatikai Szolgáltató Központ [ 398,7] 388,7 /-10,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 63,6] 53,6 /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/244. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 365/1. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/62. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 69. és 250. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [84 408,2] 82 908,2 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [11 653,3] 10 153,3 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/292. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/1. (244. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím4.alcúj5jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246/2. (292. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj18.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 365/2. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/62. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 69. és 250. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [84 408,2] 82 908,2 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [11 653,3] 10 153,3 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/293. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 367/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   6  Vám- és Pénzügyőrség [34 237,2] 34 060,6 /-176,6 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 347,9] 2 171,3 /-176,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246/3. (293. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj19.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 384/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 373/1. Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/6571/78. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 369. és 405. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 270,3] 16 670,3 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 176,0] 3 576,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/234. 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. 
 
 373/2. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [17 270,3] 16 600,5 /-669,8 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 176,0] 3 506,2 /-669,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400/1. (234. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím44.alcúj2jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 
45/2. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 467/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 
469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 
472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), 
483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 384/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 270,9] 1 223,1 /-47,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 255,5] 1 207,7 /-47,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 385/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   3  Regionális Munkaügyi Központok [ 657,4] 236,9 /-420,5 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 004,2] 3 583,7 /-420,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 391/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet [ 396,4] 338,2 /-58,2 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 461,0] 2 402,8 /-58,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 391/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 407/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 398/1. Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/6571/88. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 370. és 400. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 41. alcím 3. jogcím-csoport ki-
egészítését javasolják a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
      3 Kecskeméti Gyermekjóléti Központ kialakítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 398/2. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 41. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvé-
telével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
      4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 200,0 /+200,0 tám./ 
         1 Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások 3,2 /+3,2 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok  1,0 /+1,0 kiad./ 
            3  Dologi kiadások  1,1 /+1,1 kiad./ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  194,7 /+194,7 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/10. (233. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/405. számon. 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 400/1. Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/6571/78. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 369. és 405. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 44. alcím kiegészítését javasolják 
a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
     2 Kecskeméti Platán Idősek Otthona rekonstrukciója  600,0 /+600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/234. 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. 
 
 400/2. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/6571/151. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 25. és 111. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 16. cím 44. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    44  Szociális szolgáltatások 
       2  Pinkamindszenti Szociális Otthon létrehozása  100,0 /+100,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/237. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/3. (405. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 544/1. 
(405. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373/1. (234. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/11. (237. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 403/1. Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/135. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 
131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 
387. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím kiegészítését java-
solják a következő új 50. alcím új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    50  Hajléktalan ellátás fejlesztése 
       1  Kecskeméti hajléktalan szálló felújítása  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/235. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 405/1. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 51. alcím kiegészítését ja-
vasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       5  Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs 
           programja  256,2 /+256,2 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  256,2 /+256,2 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/288. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/1. (235. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 407/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 52. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    52  Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 
       2  Nemzeti Civil Alapprogram [7 700,0] 6 650,2 /-1049,8 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[7 696,5] 6 646,7 /-1049,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 410/1. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/6571/84. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 199. és 410. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
           támogatása [ 189,3] 200,0 /+10,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 189,3] 200,0 /+10,7 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 413/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 413/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 61. alcím módosítását 
javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    61  OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 
       1  Működési költségvetés [1 919,4] 1 606,6 /-312,8 bev./ 
          5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 674,2] 1 361,4 /-312,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202/3. (294. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 444/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 414/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Családi támogatások 
     1  Családi pótlék [373 907,0] 355 407,0 /-18500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 426/1. Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor 
Gábor, Koszorús László, dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 21. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 600,0] 1 000,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/251. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA fejezet 

 444/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/2. (353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 67/2. 
(353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 485/3. (353. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 486/2. (353. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 607/2. (353. 

sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 621/1. (353. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.6.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (251. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 
132/12. (251. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 601/1. (251. sz. jav. - 8.mell.II.1.előir.), 601/2. (251. sz. jav. - 8.mell.II.2.), pont-
jaiban foglaltakkal. 
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XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA 
   1  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal [ 464,9]  /-464,9 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 516,7] 1 051,8 /-464,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/356-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 

 454/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím kiegészítését javasolja a 
következő új 4. alcím  felvételével: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     4  Energiaellátók jövedelemadója  30 000,0 /+30000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/358. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.I.fej.1.cím1.alc), 32/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.V.fej.1.cím), 34/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 111/15. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 
132/21. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 149/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.X.fej.11.cím3.alc), 226/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 265/2. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 286/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím), 
291/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím), 292/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 298/3. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), 300/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 303/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XVIII.fej.1.cím2.alc), 317/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), 327/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs1.jc), 327/3. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 328/2. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím15.alc8.jcs), 335/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc4.jcs), 367/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXII.fej.6.cím), 384/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 385/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.3.cím), 391/1. 
(356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), 407/1. (356-1. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 413/1. (356-1. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 295/1. (358. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím2.alcúj3.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 456/1. A Gazdasági bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 11. alcím  felvételével: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
    11  Energiaellátók jövedelemadója  30 000,0 /+30000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/402. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 463/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 2. jogcím-
csoport elhagyását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
       [2  Egyéb eszközök vásárlása] [ 950,0]  /-950,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/342. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 463/2. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
       3  Ingatlan-beruházások [11 619,0] 7 539,0 /-4080,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/343. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6/2. (402. sz. jav. - 49.§új(25)), 169/2. (402. sz. jav. 

- 1.mell.XI.fej.12.cím1.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 463/3. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 4. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
       4  Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező 
           kiadások [24 011,0] 8 150,0 /-15861,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/344. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 463/4. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. fejezet 2. cím 2. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    2  Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 
       3  Egyéb vagyonkezelési kiadások [ 784,0] 754,0 /-30,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/341. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 463/5. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. fejezet 2. cím 2. alcím 4. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    2  Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 
       4  Állami tulajdonú társaságok támogatása [5 532,0] 4 532,0 /-1000,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/345. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 463/6. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-
csoport elhagyását javasolja: 
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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]  /-10300,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/361. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 465/1. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport mó-
dosítását 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] 8 240,0 /-2060,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/352. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 465/2. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami ingatlanvagyon felmérése [2 100,0] 1 100,0 /-1000,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/363. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 465/3. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLIII. fejezet 2. cím 8. alcím elhagyását java-
solja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
     [8  ÁFA elszámolás] [1 000,0]  /-1000,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/359. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 465/4. A Sportbizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont módosítását 
javasolja: 
 
„1. Települési önkormányzatok feladatai 
 
a) Település-üzemeltetési[,] és igazgatási [és sport]feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 857 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. 
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfel-
adataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-
üzemeltetési, az igazgatási, valamint a sportfeladatok. 
 
b) Közösségi közlekedési feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 520 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat – a főváros és kerületei, továbbá a megyei jogú 
városok kivételével – a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladataikhoz lakosságszám sze-
rint illeti meg. 
 
c) Települési sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/409. számon 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 467/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 1. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„1. Települési önkormányzatok feladatai 
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 857] 1 900 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.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/2. (409. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 
296/1. (409. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 468/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 1. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai/ 
„b) Közösségi közlekedési feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [520] 521 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 469/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 2. pont a) pont aa) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok/ 
„aa) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 300 000] 3 400 000 forint/körzetközpont” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 
45/2. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 468/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.1.b)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ac)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.7.a)fajl.), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 
45/2. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.1.a)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ac)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.7.a)fajl.), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 191 - 

 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 470/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 2. pont a) pont ab) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
2. Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok/ 
„ab) Okmányiroda működési kiadásai 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [590] 600 forint/ügyirat, de okmányirodát fenntartó önkormányzaton-
ként legalább [6 000 000] 6 250 000 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 471/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 2. pont a) pont ac) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/2. Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok/ 
„ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 
45/2. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ac)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.7.a)fajl.), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 
45/2. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ac)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.7.a)fajl.), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [340] 350 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 472/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 2. pont b) pont ba) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/2. Körzeti igazgatás 
b) Építésügyi igazgatási feladatok/ 
„ba) Térségi normatív hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [75] 80 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 477/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 3. pont b) pont bd) alpont címe módosítását javasolják: 
 
/3. Körjegyzőség működése 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 
45/2. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ab)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.7.a)fajl.), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 
45/2. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.7.a)fajl.), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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b) Ösztönző hozzájárulás 
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:/ 
„bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kap-
csolódó második és minden további, de legfeljebb [nyolc] tíz község után, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 173 000 forint/kapcsolódó község/hónap.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 479/1. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
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] 200 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 482/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 7. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 
45/2. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 482/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.7.a)fajl.), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 44/1. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49/2. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 504/2. (253. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
517/1. (253. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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„7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglal-
koztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy súlyos foglalkoz-
tatási gondokkal küzdő település: 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 540] 2 600 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 483/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 7. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglal-
koztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai/ 
„b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkozta-
tási gondokkal küzdő település: 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 665] 4 700 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 
45/2. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.3.b)bd)cím), 483/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 39/1. 
(296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 40/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 43/1. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím7.alc), 
45/2. (296. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 373/2. (296. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím), 467/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.1.a)fajl.), 468/1. (296. sz. jav. - 3.mell.1.b)fajl.), 469/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)aa)fajl.), 470/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.2.a)ab)fajl.), 471/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.), 472/1. (296. sz. jav. - 3.mell.2.b)ba)fajl.), 477/1. (296. sz. jav. - 

3.mell.3.b)bd)cím), 482/1. (296. sz. jav. - 3.mell.7.a)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 485/1. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolja: 
 
„b) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 682 080 forint/megye, főváros, 
 [401] 500 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 485/2. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont fajlagos összege módo-
sítását javasolják: 
 
/10. Pénzbeli szociális juttatások/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: […] 4 010 – […] 20 590 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/248. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 485/3. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 44/1. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49/2. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 504/2. (253. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
517/1. (253. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45/1. (248. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 
132/9. (248. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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„a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben megha-
tározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és 
intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
Ezek a feladatok különösen: 
– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 
– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott 
gyermekjóléti szolgálat, a 41. §-ának (4) bekezdése szerinti napközbeni ellátás, valamint a 44. 
§-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet 
működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg. 
aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: …x1,29 forint/fő 
A hozzájárulás a 2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti meg a tele-
pülés lakosságszáma szerint. 
A 2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működési 
engedéllyel végző települési önkormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg. Ha 
az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan 
az ab) pont szerinti hozzájárulás 50%-a, valamint az e jogcímű hozzájárulás 50%-a jár. Mind-
két szolgáltatást működtető 2 000-nél kisebb lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerin-
ti hozzájárulás mellett nem jogosult az e jogcímű hozzájárulásra. 
ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető telepü-
lési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000-et. A hozzá-
járulás (H) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő 
képlet szerint: 
H = (L/5 000) x [3 950 000] 5 095 000 forint 
ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 70 001 – 
110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési ön-
kormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
H = (L/6 000) x [3 950 000] 5 095 000 forint 
ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 110 000-
nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési 
önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
H = (L/7 000) x [3 950 000] 5 095 000 forint” 

 
 
 Indokolás a T/6571/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/2. (353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 67/2. 
(353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 414/1. (353. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.cím1.alc), 486/2. (353. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 
607/2. (353. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 621/1. (353. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.6.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 486/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont b) pont fajlagos össze-
ge módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„b) Gyermekjóléti központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 466 000] 2 577 000 forint/központ” 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 486/2. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   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] 3 180 000 forint/központ” 

 
 
 Indokolás a T/6571/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 487/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 
489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/2. (353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 67/2. 
(353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 414/1. (353. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.cím1.alc), 485/3. (353. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 
607/2. (353. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 621/1. (353. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.6.), pontjaiban foglaltakkal. 
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módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont ca) alpont mó-
dosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„c) Szociális étkeztetés 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogsza-
bályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz 
kapcsolódik. 
ca) FAJLAGOS ÖSSZEG: [97 700] 102 100 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjá-
ban a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
150%-át nem éri el.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 488/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont cb) alpont mó-
dosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
c) Szociális étkeztetés/ 
„cb) FAJLAGOS ÖSSZEG: [86 600] 90 500 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjá-
ban a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem eléri a nyugdíjmini-
mum 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.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 
489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 489/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont cc) alpont mó-
dosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
c) Szociális étkeztetés/ 
„cc) FAJLAGOS ÖSSZEG: [68 600] 71 700 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjá-
ban a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
300%-át meghaladja.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 490/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) pont da) alpont 
módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 
489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 
488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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/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] 298 300 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 491/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) pont db) alpont 
módosítását javasolják: 
 
/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] 188 500 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 
488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 491/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 
488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 493/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 493/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont e) pont fajlagos össze-
ge módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 31 350 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 494/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont f) pont fajlagos össze-
ge módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 359 000] 2 465 000 forint/szolgálat” 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 
488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 
488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 495/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 495/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont g) pont fajlagos össze-
ge módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„g) Utcai szociális munka 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 250 000] 5 486 000 forint/szolgálat” 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 496/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont h) pont fajlagos össze-
ge módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„h) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [158 000] 165 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 
488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 496/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 
488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 496/2. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont h) pont fajlagos összege módosítását ja-
vasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„h) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [158 000] 175 000,0 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 497/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont i) pont fajlagos össze-
ge módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„i) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [232 800] 243 300 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/3. (350. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
499/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 501/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
504/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/3. (350. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 510/1. (350. sz. jav. - 3.mell.13.a)fajl.), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 
488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 498/1. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont j) pont fajlagos össze-
ge módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„j) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [492 500] 514 700 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 498/2. Czomba Sándor, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, László Tamás, Vígh Ilona, 
dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont k) pont fajlagos össze-
ge módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„k) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes ét-
keztetése 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [65 000] 68 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 
488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/2. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.k)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 499/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont aa) alpont faj-
lagos összege módosítását javasolják: 
 
/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] 1 072 400 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 499/2. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont aa) alpont fajlagos összege mó-
dosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (250. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
132/11. (250. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 486/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 487/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)ca)), 
488/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 489/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 490/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.d)da)), 491/1. 
(250. sz. jav. - 3.mell.11.d)db)), 493/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 494/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 495/1. (250. sz. 

jav. - 3.mell.11.g)fajl.), 496/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 497/1. (250. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.), 498/1. (250. sz. jav. - 

3.mell.11.j)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1. (249. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
132/10. (249. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 500/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 501/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
502/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 503/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 504/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
507/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 509/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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/aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 026 200] 950 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 500/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ab) alpont faj-
lagos összege módosítását javasolják: 
 
/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] 883 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/3. (350. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
496/2. (350. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 500/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 501/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
504/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/3. (350. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 510/1. (350. sz. jav. - 3.mell.13.a)fajl.), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1. (249. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
132/10. (249. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 499/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 501/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
502/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 503/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 504/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
507/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 509/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 500/2. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ab) alpont fajlagos összege mó-
dosítását 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] 800 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 501/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ac) alpont faj-
lagos összege módosítását javasolják: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
/ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [840 000] 877 800 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/3. (350. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
496/2. (350. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 499/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 501/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
504/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/3. (350. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 510/1. (350. sz. jav. - 3.mell.13.a)fajl.), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1. (249. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
132/10. (249. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 499/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
502/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 503/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 504/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
507/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 509/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 208 - 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 501/2. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ac) alpont fajlagos összege módosítá-
sát 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] 815 500 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 501/3. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ac) alpont fajlagos összege mó-
dosítását 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] 820 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/350. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 44/1. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49/2. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 504/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 
505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 517/1. (253. sz. jav. - 

3.mell.16.2.1.fajl.), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/3. (350. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
496/2. (350. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 499/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
504/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/3. (350. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 510/1. (350. sz. jav. - 3.mell.13.a)fajl.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 502/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont ba) alpont faj-
lagos összege módosítását javasolják: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
/ba) Otthont nyújtó ellátás/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [884 200] 924 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 503/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bb) alpont faj-
lagos összege módosítását javasolják: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
/bb) Utógondozói ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [710 000] 742 000 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1. (249. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
132/10. (249. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 499/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 503/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 504/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
507/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 509/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 504/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont 
bca) alpont bcaa) alpont módosítását javasolják: 
 
/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 nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/ 
„bcaa) FAJLAGOS ÖSSZEG: [751 400] 785 200 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 jöve-
delemvizsgálatot nem folytatták le.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 504/2. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont bca) alpont bcaa) alpont 
módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1. (249. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
132/10. (249. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 499/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 502/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 504/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 
507/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 509/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1. (249. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
132/10. (249. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 499/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 502/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 503/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 
505/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bcb)), 509/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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/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 nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/ 
„bcaa) FAJLAGOS ÖSSZEG: [751 400] 780 000 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 jöve-
delemvizsgálatot nem folytatták le.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 504/3. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   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 nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/ 
„bcaa) FAJLAGOS ÖSSZEG: [751 400] 700 000 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 jöve-
delemvizsgálatot nem folytatták le.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/350. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 44/1. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49/2. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 517/1. (253. sz. jav. - 

3.mell.16.2.1.fajl.), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/3. (350. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
496/2. (350. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 499/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 505/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/3. (350. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 510/1. (350. sz. jav. - 3.mell.13.a)fajl.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 505/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont 
bca) alpont bcab) alpont módosítását javasolják: 
 
/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 nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/ 
„bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG: [843 000] 881 000 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 nem haladja meg.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 505/2. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
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 nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/ 
„bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG: [843 000] 870 000 forint/fő 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1. (249. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
132/10. (249. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 499/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 502/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 503/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 
504/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 506/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bcb)), 509/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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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.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 505/3. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   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 nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/ 
„bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG: [843 000] 785 000 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 nem haladja meg.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 44/1. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49/2. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
504/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 506/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 517/1. (253. sz. jav. - 

3.mell.16.2.1.fajl.), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/3. (350. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
496/2. (350. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 499/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 504/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 506/3. (350. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 510/1. (350. sz. jav. - 3.mell.13.a)fajl.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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 506/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont 
bca) alpont bcac) alpont módosítását javasolják: 
 
/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 nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/ 
„bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG: [751 400] 785 200 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.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 506/2. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
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 nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/ 
„bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG: [751 400] 780 000 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.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1. (249. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
132/10. (249. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 499/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 502/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 503/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 
504/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 507/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bcb)), 509/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 506/3. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   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 nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
/bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása/ 
„bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG: [751 400] 700 000 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.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 507/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 44/1. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49/2. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
504/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 517/1. (253. sz. jav. - 

3.mell.16.2.1.fajl.), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/3. (350. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
496/2. (350. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 499/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 504/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/3. (350. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 507/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 510/1. (350. sz. jav. - 3.mell.13.a)fajl.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont 
bcb) alpont módosítását javasolják: 
 
/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 nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
„bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [750 000] 783 750 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 507/2. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont bcb) alpont módosí-
tását 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 nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
„bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [750 000] 700 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1. (249. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
132/10. (249. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 499/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 502/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 503/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 
504/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 509/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/3. (350. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
496/2. (350. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 499/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 504/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/3. (350. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 510/1. (350. sz. jav. - 3.mell.13.a)fajl.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 509/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, 
dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor Gábor, Czomba Sándor, Ko-
szorús László és dr. Szabó Erika képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon benyújtott 
módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) pont fajlagos össze-
ge módosítását javasolják: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [560 000] 585 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 510/1. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont a) pont fajlagos összege módosítását ja-
vasolja: 
 
/13. Hajléktalanok átmeneti intézményei/ 
/a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [545 000] 525 000 forint/férőhely” 

 
 
 Indokolás a T/6571/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/1. (249. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
132/10. (249. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 499/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 502/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 503/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 
504/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/1. (249. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/1. (249. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/3. (350. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 
496/2. (350. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 499/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 500/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 
501/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 504/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/3. (350. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/3. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 507/2. (350. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), pontjai-
ban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 514/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos összege 
módosítását javasolja: 
 
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 780 000] 3 000 000 forint/teljesítmény-mutató/év” 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 514/2. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/175. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 
143. és 528. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos összege módosí-
tását javasolják: 
 
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 780 000 forint/teljesítmény-mutató/év 
[- a 2009/2010. nevelési évre, tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 
519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 
529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 980 000 forint/teljesítmény-mutató/év azon önkormányzatok esetén, 
amelynek illetékességi területén a lakosságszám 2999 főnél több, de a 3500 főt nem haladja 
meg, az általa fenntartott óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek után és az általá-
nos iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után. 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 100 000 forint/teljesítmény-mutató/év azon önkormányzatok esetén, 
amelynek illetékességi területén a lakosságszám 2999 főnél több, de a 3500 főt nem haladja 
meg, az általa fenntartott óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek után és az általá-
nos iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/377. 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. 
 
 516/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont 2. al-
pont fajlagos összege módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)/ 
/16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [112 000] 120 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre” 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/3. (377. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 
132/23. (377. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 
519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 
529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 517/1. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 1. alpont fajlagos összege módosí-
tását 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 iskolá-
ban/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [260 000] 310 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
?- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
?- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/253. 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 Foglalkoztatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 519/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 3. al-
pont 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] 350 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 44/1. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49/2. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
504/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/2. (253. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 521/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  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] 75 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 
516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 
529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 
516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 
529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 522/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 1. al-
pont 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] 250 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre” 

 
 
 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 528/1. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító 
javaslathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 
1. alpont helyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 
516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 
529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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„16.6.1. [Középiskolába, szakiskolába bejáró 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 hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú iskolai 
oktatásban részt vevő – bejáró tanulók után a fenntartó települési önkormányzat a la-
kott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró tanuló után, megyei ön-
kormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási terüle-
téről bejáró tanuló után, a Fővárosi Önkormányzat, fővárosi kerületi önkormányzat a 
fenntartásában lévő intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli telepü-
lés(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 bejá-
rónak 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 hozzá-
járulás nem igényelhető.] 
Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 105 000 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 ve-
heti igénybe az óvodába, iskolába - 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 in-
tézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után. 
b) A hozzájárulást 2009. évre időarányosan 8 hónapra (a költségvetési év első nyolc hónapjá-
ra) számítva veheti igénybe az óvodába és általános iskolába - a nappali rendszerű iskolai ok-
tatásban 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 in-
tézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró óvodások és általá-
nos 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 hoz-
zájárulás igénylése szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkor-
mányzat 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.” 
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 Indokolás a T/6571/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 528/2. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 1. alpont fajlagos összege módosí-
tását javasolja: 
 
„16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [18 000] 60 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

 
 
 Indokolás a T/6571/253. 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 Foglalkoztatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 528/3. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító 
javaslathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 
2. alpont elhagyását javasolja: 
 
„[16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 
támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/4. (400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/4. 
(400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 132/28. (400. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 528/3. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 537/1. 
(400. sz. jav. - 5.mell.12.igény), 552/1. (400. sz. jav. - 6.mell.1.igény2.), 608/2. (400. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 623/1. 
(400. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 44/1. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49/2. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
504/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/2. (253. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 517/1. (253. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 530/1. (253. sz. jav. - 3.mell.17.3.fajl.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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- 2?010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti önkormányzat az intézményi 
társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos ok-
tatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. 
a) A 2008. és a 2009. évben alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos 
tanulók után abban az esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5-
8. évfolyamain – az évfolyam-csoportban együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 
75%-át. 
b) Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5-6. év-
folyamos tanulók után abban az esetben igényelhető, ha a 2009/2010. tanévben az 5-6. 
évfolyamon szervezett osztályban tanulók esetében – a két évfolyamon együttesen – az 
osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti 
osztály átlaglétszámnak a 60%-át. Felmenő rendszerben a 7-8. évfolyamon átlaglétszám 
elvárás nincs. 
Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagy-
ni a nemzetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt 
tv. 3. számú melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában fog-
laltakat. 
Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapo-
dásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az in-
tézmény költségvetésének közös meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó 
gyermeknek, tanulónak a hozzájárulás szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon 
(1-4., és/vagy 5-8. évfolyamra szervezett oktatás, és/vagy óvodai nevelés keretében) 
résztvevőket lehet tekinteni, amelyekre az érintett települések a közös feladat-ellátást 
megszervezték. 
Nem vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intézményi társulás ugyanazon közoktatási 
feladat ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) 
több önálló OM azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn. 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.]” 

 
 
 Indokolás a T/6571/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 529/1. Velkey Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont kiegészítését javasolja a következő új 7. 
alpont  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/4. (400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/4. 
(400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 132/28. (400. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 528/1. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 537/1. 
(400. sz. jav. - 5.mell.12.igény), 552/1. (400. sz. jav. - 6.mell.1.igény2.), 608/2. (400. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 623/1. 
(400. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„16.7. Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1500 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú mellékletének 15. és 
16.2. pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevőknek az e 
törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok f) pontja szerint számított adata alapján 
veheti igénybe – figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről 16/2004. (V. 18.) OM-
GYISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is – az iskolai mindennapos testedzés feladata-
inak megoldásához.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/347. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 529/2. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 2. alpont b) pont 
fajlagos összege módosítását javasolja: 
 
/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások/ 
/17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása/ 
/b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 000] 2 000 forint/fő/év” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/2. (347. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 
516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 
522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 531/1. (303. sz. jav. - 3.mell.18.a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 530/1. Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 3. alpont fajlagos összege módosítását java-
solja: 
 
/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások/ 
/17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [210 000] 350 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 531/1. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont a) pont módosítá-
sát javasolja: 
 
/18. Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése 2009. január 1-jétől augusztus 31-éig (a 
költségvetési év első 8 hónapjára) 
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továb-
biakban: 2008. évi Kvtv.) 3. számú mellékletében meghatározott feltételek mellett a követke-
ző 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] 250 000 forint/teljesítmény-mutató/év” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 44/1. 
(253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím9.alc), 49/2. (253. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 132/13. (253. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 
479/1. (253. sz. jav. - 3.mell.4.a)fajl.), 485/1. (253. sz. jav. - 3.mell.9.b)fajl.), 501/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.a)ac)fajl.), 
504/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 505/2. (253. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 506/2. (253. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 517/1. (253. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 528/2. (253. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.fajl.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Környezetvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 535/1. Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont h) pont módosítá-
sát javasolja: 
 
/10. A 15-18. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések:/ 
„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 létszáma együttes össze-
gének figyelembevételével számított és [185 nappal] tízzel elosztott átlaglétszáma után igé-
nyelhető, függetlenül attól, hogy a feladatot milyen típusú intézményben látják el. [A létszám 
megállapításánál az egyéni, illetve csoportos foglalkoztatáshoz kapcsolódó időkeret felté-
telt nem kell figyelembe venni.] Az elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges átlag-
létszám alapján – 8/12-ed súllyal a 2008. évi Kvtv.-ben, 4/12-ed súllyal pedig az e törvényben 
meghatározott fajlagos [összeg] mérték figyelembevételével – történik.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (303. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 76/2. 
(303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 111/13. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 118/3. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.2.cím), 
132/14. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 136/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc1.jcs), 136/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.9.cím2.alc6.jcs), 139/1. (303. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 160/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 
163/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 195/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc9.jcs), 202/4. (303. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 205/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), 213/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), 226/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc5.jcs), 230/4. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 
234/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 241/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 242/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 248/23. (303. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 265/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.1.cím), 265/5. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), 278/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
300/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.1.cím1.alc), 310/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.1.cím), 311/2. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 321/1. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 328/1. (303. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 332/2. (303. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 514/1. (303. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 
516/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.1.2.fajl.), 519/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 521/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.4.fajl.), 
522/1. (303. sz. jav. - 3.mell.16.5.1.fajl.), 529/2. (303. sz. jav. - 3.mell.17.2.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/3. (362. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 
613/1. (362. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

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

lemadó megosztása 

 536/1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. 
rész előirányzata módosítását javasolja: 
 
„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
 Előirányzat:  [95 757,3] 100 757,3 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/6571/412. számon. 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyet ért. 
 
 
5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központo-

sított előirányzatok 

 537/1. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító 
javaslathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. jogcím igény-
bevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
„12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sa-
ját forrás kiegészítésének támogatása 
 Előirányzat:  17 600,0 millió forint 
A központi költségvetés támogatást biztosít az Európai Unió támogatásai (a továbbiakban: 
uniós alapok) iránt – a 2007-2013-as programozási időszakot érintően – benyújtott és nyertes 
önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forráshoz (a továbbiakban: EU 
Önerő Alap támogatás). 
Az EU Önerő Alap támogatás előirányzata a következő célokra használható fel: 
1. a korábbi években jóváhagyott EU Önerő Alap támogatás folyósítására, valamint 
2. önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító  
a) egészségügyi fekvő- és járóbeteg-szakellátási,  
b) kulturális,  
c) vízgazdálkodási,  
d) egyes környezetvédelmi 
célú, valamint  
e) az óvodai nevelési, az alapfokú oktatási, szociális- és gyermekjóléti ellátást nyújtó intéz-
mények, továbbá 
f) a helyi közutak, kerékpárutak és közterületek  

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/1. (412. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 150/2. 
(412. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére, amely fejlesztések az 
önkormányzatok, illetve társulásaik vagyongyarapodását eredményezik. 
A 2. pont szerinti célokhoz EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormány-
zatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek: 
a) a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmara-
dott települések; 
b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet) 2. számú mellékletében 
szereplő kistérségek területén lévő települések; 
c) a többcélú kistérségi társulások az általuk fenntartott intézmények uniós támogatásból tör-
ténő fejlesztése esetén, amellyel a kistérségi társulás valamennyi tagja egyetért; 
d) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tör-
vény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást 
kizárólag az a) vagy b) pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges 
saját forrás alapján igényelhetnek[.]; 
e) helyi önkormányzatok az általuk fenntartott intézmények uniós támogatásból történő fej-
lesztése esetén. 
A benyújtott igényekről az önkormányzati miniszter dönt. A döntés az EU Önerő Alap támo-
gatásról a fejlesztés teljes időszakára – előre ütemezetten – történik.  
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy az EU Önerő Alap támogatás céljainak, 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait – a 
pénzügyminiszter egyetértésével – 2009. március 1-jéig rendeletben állapítsa meg.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 538/1. Hagyó Miklós képviselő, valamint Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. jogcím mó-
dosítását javasolja: 
 
„13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 
 Előirányzat:  [35 240,0 millió forint] 69 140,0 millió forint 
Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a településen a tárgyév egészében helyi 
közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart 
fenn, a jogszabályokban előírt esetekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a 
közszolgáltatási szerződést az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, 
vagy a tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a 
továbbiakban: helyi közlekedés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/4. (400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/4. 
(400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 132/28. (400. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 528/1. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 528/3. 
(400. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 552/1. (400. sz. jav. - 6.mell.1.igény2.), 608/2. (400. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 623/1. (400. 

sz. jav. - 8.mell.kieg.2.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 231 - 

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 szem-
pontból súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül el-
osztásra, 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.  
Az önkormányzat a támogatást a területén működő, pályázatában szereplő szolgáltatók részé-
re a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.  
A pályázati döntésig az önkormányzat – utólagos elszámolással – előleget vehet igénybe. Az 
előleg mértéke havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év egy hónapra jutó támo-
gatásának 90%-át. Az előleg iránti igényt a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága 
illetékes megyei szervezeti egységéhez kell benyújtani 2009. január 15-éig, amely azt január 
25-éig továbbítja az Önkormányzati Minisztériumnak. Az előleg első két havi összegének fo-
lyósítása február 5-éig, ezt követően minden hónap 5-éig történik, amelyet az önkormányzat a 
szolgáltató(k)nak 8 napon belül továbbít.  
Amennyiben az önkormányzat a támogatásra nem nyújt be pályázatot, a jogtalanul igénybe-
vett előleget a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig számított – az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti – két-
szeres jegybanki alapkamattal terhelten fizeti vissza. 
Ha a folyósított előleg meghaladja az önkormányzatnak megítélt tárgyévi támogatás összegét, 
a különbözetet a döntéstől számított 8 munkanapon belül vissza kell fizetnie. Ezt követően a 
visszafizetés napjáig a különbözetet az Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kamat terheli. 
Felhatalmazást kap a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter valamint az önkor-
mányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, fel-
használásának, megosztásának, elszámolásának és az önkormányzat szolgáltatóval kötendő 
támogatási szerződésének, valamint a támogatás alapjául szolgáló indokolt költségek megha-
tározásának részletes szabályait – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2009. március 31-éig 
együttes rendeletben állapítsa meg.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/183, 263. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat új előirányzatának összegét a módosító indítvány többi ré-
szével összhangban pontosítottuk. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/5. (183. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 298/1. 
(183. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.13.cím1.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 539/1. Hagyó Miklós képviselő, valamint Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. jogcím mó-
dosítását javasolja: 
 
„14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának és 
P+R parkolók fejlesztésének támogatása 
 Előirányzat:  [8 000,0 millió forint] 10 000,0 millió forint 
A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak 
kapacitást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e célra fordí-
tott forrásaikkal megegyező mértékű támogatást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet-
ben meghatározott települések önkormányzatai burkolatfelújításra fordított forrásaik 140%-át 
igényelhetik támogatásként. 
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak 
burkolatfelújítására igényelnek állami támogatást. 
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2005. évre 
szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 
szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű jelentésben meghatározott, 
2007. december 31-ei állapotnak megfelelő burkolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget 
kifejező alábbi súlyokkal – számított, régiónkénti előirányzatot e törvény 16. számú mellékle-
te tartalmazza. 
Súlyok: 
- főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5, 
- gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2, 
- lakó és kiszolgáló utak: 1. 
A Közép-Magyarországi Régióban további 2 000,0 millió forint támogatás vehető igénybe 
P+R parkolók fejlesztésére. 
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét – ideértve a támogatás szempontjá-
ból elismerhető fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány e törvény 63. §-ának (3) bekezdése 
szerinti rendeletben szabályozza.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/184, 349. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 540/1. Hagyó Miklós képviselő, valamint Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. jogcím elő-
irányzata módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/6. (184. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 297/3. 
(184. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcs), 685/2. (184. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Előirányzat:  [8 000,0 millió forint] 10 000,0 millió forint 

 
 
 Indokolás a T/6571/182, 262. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 543/1. Dr. Magyar Bálint képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz   a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. jogcím a) pont előirányzata módosítá-
sát javasolja: 
 
„17.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 
a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
Előirányzat:  [5 000,0] 12 000,0 millió forint/év” 

 
 
 Indokolás a T/6571/348. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 544/1. Az Ifjúsági bizottság  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] 2 700,0 millió forint/év” 

 
 
 Indokolás a T/6571/405. számon. 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (182. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 297/1. 
(182. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 685/1. (182. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/1. (348. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/3. (405. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 398/2. 
(405. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcsúj4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 550/1. Kósa Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 5. számú melléklet 23. jogcím módosítását javasolja: 
 
„23. Bérpolitikai intézkedések támogatása 
Előirányzat: [95 540,0] 94 540,0 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 ha-
vonta egyenlő részletekben a nettó finanszírozás keretében történik. A központi költségvetés a 
felmérés eredményének megállapításáig a bérfizetési időpontokhoz igazodóan előleget bizto-
sít. 
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 túllépés-
re 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 munka-
vállalói részére 2009. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az 
azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére. Jelen előirányzat összege 
2010. évtől beépítésre kerüljön az önkormányzati bérpolitikai intézkedések támogatási össze-
gébe.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/365. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

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

zését szolgáló kiegészítő támogatások 

 552/1. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító 
javaslathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 2. elhagyását javasolja: 
 
„[1.2. Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/5. (365. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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Az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézmé-
nyenként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasz-
náltsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 
3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszáma (a 
továbbiakban: elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszám) 
1.2.1. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben érje el a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: 2008. évi költségvetési 
törvény) 6. számú melléklete 1.2.2. pontjában a 2008/2009. tanévre meghatározottakat. 
 
1.2.2. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben érje el: 
a) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában résztvevő önkormányzat 
esetében e törvény 8. számú mellékletének IV. pontja szerinti többcélú kistérségi társu-
lások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt, a Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pont-
jában meghatározottakat, a Kiegészítő szabályok 2.3. pontjában meghatározottak sze-
rint. 
b) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő település 
esetében - a c) pont szerinti települések kivételével -  
ba) óvodai csoport(ok)ban valamennyi nevelési évben, illetve alapfokú oktatási intézmé-
nyek 1-3. és 5-7. évfolyamain (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7-8. évfolya-
mon) együttesen az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 75%-át, és 
bb) alapfokú oktatási intézmények 4. és 8. évfolyamain 
- a 3 000 fő, vagy az alatti lakosságszámú települések tekintetében az elvárt csoport, il-
letve osztály átlaglétszámának az 50  %-át, 
- a 3 000 fő feletti lakosságszámú települések tekintetében az elvárt csoport, illetve osz-
tály átlaglétszámának a 70%-át. 
c) A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő település 
esetében tagintézményként működő alapfokú oktatási intézmény kihasználtsága érje el: 
ca) az 5-7. évfolyamokon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7-8. évfolyamon) 
együttesen az elvárt osztály átlaglétszámának a 75%-át, és 
cb) a 8. évfolyamon a bb) pontban meghatározottakat. 
Az 1.2.1. pont esetében a 2008. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.2.2. b) és 
c) pontjai, valamint a jelen melléklet 1.2.2. b) és c) pontjai szerinti számításnál a nemzeti 
és etnikai kisebbségek számára, továbbá a gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából lét-
rehozott, szervezett csoport, illetve osztály létszámát figyelmen kívül kell hagyni. A sajá-
tos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 
gyermeket/tanulót, ha a többi gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelés-
ben, illetve az általános iskolai oktatásban, a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. 
pontjára tekintettel kell figyelembe venni. 
1.2.3. A támogatás teljes összegére jogosult az önkormányzat abban az esetben, ha a 
2008/2009. nevelési-, illetve tanévben nem felel meg az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de 
vállalja, hogy az 1.2.2. pont szerinti feltételeket a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 
teljesíti. 
1.2.4. A támogatás időarányos, 8 havi részére jogosult az az önkormányzat, amely a 
2008/2009. nevelési-, illetve tanévben megfelel az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de a 
2009/2010. nevelési-, illetve tanévben nem vállalja, illetve nem teljesíti az 1.2.2. pont sze-
rinti feltételeket.]” 
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 Indokolás a T/6571/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

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

támogatásai 

 601/1. Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor 
Gábor, Koszorús László, dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. 
rész 1. pont előirányzata módosítását javasolják: 
 
/II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA/ 
„1. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkozta-
tás támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [111 489,5] 116 506,5 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/6571/251. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 601/2. Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, László Tamás, dr. Zombor 
Gábor, Koszorús László, dr. Szabó Erika és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. 
rész 2. pont módosítását javasolják: 
 
/II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA/ 
„2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [338,9] 354,2 millió forint 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/4. (400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/4. 
(400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 132/28. (400. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 528/1. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 528/3. 
(400. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 537/1. (400. sz. jav. - 5.mell.12.igény), 608/2. (400. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), 623/1. (400. 

sz. jav. - 8.mell.kieg.2.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (251. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 
132/12. (251. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 426/1. (251. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 601/2. (251. sz. jav. - 

8.mell.II.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [9 400] 9 823 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/251. 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 Foglalkoztatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 602/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 8. számú mel-
léklet III. rész előirányzata módosítását javasolják: 
 
/III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [38 743,1] 38 750,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/6571/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 603/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 8. számú mel-
léklet III. rész igénybevétel feltételei 1. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasol-
ják: 
 
/III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/ 
/A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a kö-
vetkező normatívák alapján vehető igénybe./ 
/1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:/ 
/a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatá-
saihoz/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (251. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 
132/12. (251. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 426/1. (251. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 601/1. (251. sz. jav. - 

8.mell.II.1.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 67/1. 
(295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 356/2. (295. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 603/1. (295. sz. jav. - 

8.mell.III.igény1.a)fajl.), 605/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)fajl.), 605/2. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)fajl.), 607/1. 
(295. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 608/1. (295. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 027 540] 4 027 550 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 605/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 8. számú mel-
léklet III. rész igénybevétel feltételei 2. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasol-
ják: 
 
/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatí-
vákkal vehető igénybe:/ 
/a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 897] 4900 forint/m2” 

 
 
 Indokolás a T/6571/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 605/2. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 8. számú mel-
léklet III. rész igénybevétel feltételei 2. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasol-
ják: 
 
/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatí-
vákkal vehető igénybe:/ 
/b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 67/1. 
(295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 356/2. (295. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 602/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 
605/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)fajl.), 605/2. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)fajl.), 607/1. (295. sz. jav. - 

8.mell.IV.előir.), 608/1. (295. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 67/1. 
(295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 356/2. (295. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 602/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 
603/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)fajl.), 605/2. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)fajl.), 607/1. (295. sz. jav. - 

8.mell.IV.előir.), 608/1. (295. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [138] 140 forint/km” 

 
 
 Indokolás a T/6571/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 607/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 8. számú mel-
léklet IV. rész előirányzata módosítását javasolják: 
 
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
„ELŐIRÁNYZAT: [28 095,8] 28 100,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/6571/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 607/2. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész előirányzata módosítását javasolja: 
 
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
„ELŐIRÁNYZAT: [28 095,8] 33 095,8 millió forint” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 67/1. 
(295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 356/2. (295. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 602/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 
603/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)fajl.), 605/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)fajl.), 607/1. (295. sz. jav. - 

8.mell.IV.előir.), 608/1. (295. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 67/1. 
(295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 356/2. (295. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 602/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 
603/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)fajl.), 605/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)fajl.), 605/2. (295. sz. jav. - 

8.mell.III.igény2.b)fajl.), 608/1. (295. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/2. (353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 67/2. 
(353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 414/1. (353. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.cím1.alc), 485/3. (353. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 
486/2. (353. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 621/1. (353. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.6.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 608/1. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Bebes István képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/4. számon benyújtott módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 8. számú mel-
léklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 1. alpont módosítását javasolják: 
 
/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] 202 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 forint, és legfeljebb 45 000 000 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.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 608/2. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító 
javaslathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybe-
vétel feltételei 2. pont 2. alpont módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 67/1. 
(295. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 356/2. (295. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím1.alc), 602/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.előir.), 
603/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)fajl.), 605/1. (295. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.a)fajl.), 605/2. (295. sz. jav. - 

8.mell.III.igény2.b)fajl.), 607/1. (295. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„2.2. Az intézményi társulások és többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak tá-
mogatása 
 
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat 
[A többcélú kistérségi társulás biztosítja, hogy saját fenntartásában működő, és a közok-
tatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartá-
sában működő közoktatási intézmények megfeleljenek a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 
2.2. pontja szerinti feltételeknek. 
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról 
– a többcélú kistérségi társulás, 
– a települési önkormányzatok által alkotott – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – intézmé-
nyi társulások, vagy 
– a települési önkormányzatok önállóan  
gondoskodnak. 
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támo-
gatás nem igényelhető. 
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 105 000 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 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 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntar-
tott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 
1-8. évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők sze-
rint: 
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanu-
lók után, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő települé-
sen veszik igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást. A 20 000 fő lakosságszám 
feletti települési önkormányzatok területén működő, intézményi társulás által fenntar-
tott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás abban az esetben 
vehető igénybe, ha a bejáró gyermekek, tanulók lakóhelye (ennek hiányában tartózko-
dási helye) az intézményi társulásban részt vevő településen van, 
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózko-
dási 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. 
b)] a) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 74 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
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[ba)]aa) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által 
fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára [az aa) pont szerint] bejáró gyermekek, tanu-
lók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz 
működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjá-
ból iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított 
járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott 
gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. 
[bb)]ab) A támogatás 15%-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások 
által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanu-
lók után vehető igénybe, ha a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működte-
tésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja. 
A támogatás igénylése és elszámolása a Kiegészítő szabályok 2.8. pontjában meghatározottak 
szerint történik. 
[c)]b) Az intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 
9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
A támogatás az intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegé-
szítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfo-
lyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől külön-
böző településen tagintézménye működik. Amennyiben az egységes iskola része szakiskola is, 
úgy a szakiskola 9-10. évfolyamára, továbbá a szakképzés elméleti képzésére bejáró tanulók 
után vehető igénybe támogatás. Támogatás szempontjából bejáró tanulónak kizárólag az szá-
mít, akinek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény székhelye sze-
rinti településen van. E támogatás a külterületen lakó gyermekek, tanulók után nem vehető 
igénybe. 
[d)]c) Tagintézményi támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 74 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intéz-
mény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. 
évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe.[ abban az esetben, ha az intéz-
mény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 
1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében 
további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. Ha az intézmény óvodai és 
általános iskolai feladatot is ellát, az óvodai tagintézménybe járó gyermekek után támo-
gatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az általános iskolai tagintézmény 1-8. évfo-
lyammal működik. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott 
intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként 
működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. 
e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott 
intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként mű-
ködő óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A 
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támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a Kiegé-
szítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézmény-
nyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyam-
mal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott in-
tézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként mű-
ködő – intézmény új tagintézménynek tekintendő.  
eb) A támogatás kétszerese vehető igénybe a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküli-
séggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meg-
határozott településeken működő tagintézménybe járó 
eba) óvodás gyermekek, 
ebb) az 1-4. évfolyamos tanulók után. 
Az ebb) pont szerinti esetben további feltétel, hogy az intézmény a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatáro-
zott feltételnek megfeleljen és a tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosított le-
gyen. 
Az érintett általános iskolai tagintézményben a kistelepülési tagintézményi támogatás 
igénybevételének további feltétele, hogy az intézményben a foglalkozásokat, tanítási 
órákat a Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 
pedagógusok tartsák meg.]” 

 
 
 Indokolás a T/6571/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 613/1. Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz   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 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő fel-
készítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [9 800] 11 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/4. (400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/4. 
(400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 132/28. (400. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 528/1. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 528/3. 
(400. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 537/1. (400. sz. jav. - 5.mell.12.igény), 552/1. (400. sz. jav. - 6.mell.1.igény2.), 623/1. (400. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
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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 alka-
lommal, 
– 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 fej-
lesztés 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. 
A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa 
fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkor-
mányzati 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 feltételek-
nek megfelelő intézmények, továbbá a 2.2.1. e) pont szerinti támogatással érintett tagintéz-
mények működési és fejlesztési kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok 
működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/362. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 621/1. Dr. Kóka János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 6. al-
pont módosítását javasolja: 
 
„2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200] 2 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 050] 1 500 forint/fő 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/3. (362. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 
535/1. (362. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.h)), pontjaiban foglaltakkal. 
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A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat 
esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500] 900 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 623/1. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító 
javaslathoz (az ajánlás 609. pontja)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 2. pont módosítását javasolja: 
 
„2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatá-
sokkal összefüggő szabályok 
 
[2.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás, illetve – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – 
intézményi társulás e pont szerinti feltételeket teljesítő intézményt tart fenn, igényelheti 
a 2.2.1. pont szerinti támogatásokat. Azon önkormányzatokat, melyek önállóan tartják 
fenn intézményeiket, kizárólag abban az esetben lehet a többcélú kistérségi társulás köz-
oktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe venni, ha az in-
tézmények teljesítik a Kiegészítő szabályok 2.1.1. a), illetve c) pontjai és a Kiegészítő 
szabályok 2.1.2. a), illetve c) pontjai szerinti feltételeket. 
2.1.1. Az óvodákban 
a) az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak 
– a 2009/2010. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban együttesen a 75%-
át; 
b) amennyiben az óvoda fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat intézményi 
társulásban gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, 
az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú mel-
léklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak 
– a 2009/2010. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a 65%-át; 
c) amennyiben az óvodát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosság-
számú önkormányzat, úgy az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak 
– a 2009/2010. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a 100%-át. 
2.1.2. Az iskolákban 
a) az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete 
I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámának 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/2. (353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 67/2. 
(353. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 414/1. (353. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.20.cím1.alc), 485/3. (353. sz. jav. - 3.mell.11.a)), 
486/2. (353. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 607/2. (353. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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– a 2009/2010. tanévben indított 1-4. és 5-8. évfolyamokon együttesen a 75%-át; 
b) amennyiben az iskola fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat társulásban 
gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, valamint az 
oktatás egy ellátási helyen történik, az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább 
a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2009/2010. tanévben indított 1-4. és 5-8. évfolyamokon együttesen a 65%-át; 
c) amennyiben az iskolát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosság-
számú önkormányzat, úgy az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2009/2010. tanévben az 5-7. évfolyamokon együttesen a 100%-át, az 1-4. évfolyam-
okon együttesen és a 8. évfolyamon a 75%-át; 
d) amennyiben az iskola a többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola-
ként működik, úgy a 2009/2010. tanévben a 9-13. évfolyamokon az osztályokra vonatko-
zó – a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszám 
100 %-a – átlaglétszámok egyes osztályokba járó tanulók számával súlyozott átlagát 
szükséges kiszámítani. Az intézményben tanulók átlaglétszámának el kell érnie az így ki-
számított átlagot. 
2.1.3. Az átlaglétszám számításánál figyelmen kívül hagyhatóak azon intézmények, ame-
lyekben a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osz-
tályok vannak, és amely intézmények alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai ki-
sebbségi feladatok ellátását. A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelhet 
támogatást ezen intézmények után, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: 
– az intézményt a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás tartja fenn, 
– az átlaglétszám-számításnál a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására 
szervezett önálló csoportok, osztályok létszámát és az önálló csoportok, tanulócsoportok 
számát figyelmen kívül hagyva az átlaglétszámok megfelelnek a fenti – átlaglétszám 
számítására vonatkozó – szabályoknak, 
– a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok 
átlaglétszámának – évfolyamoktól függetlenül – el kell érnie a 2009/2010. nevelési évben 
és tanévben a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 
43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám 65%-át, 
– amennyiben egy osztályban nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szer-
vezett csoport van, amely eléri az előző bekezdés szerinti létszámot, úgy a nemzeti, etni-
kai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportot is beleértve kell elérnie az 
osztály átlaglétszámának a Közokt. tv. 3. számú mellékletében meghatározott csoport, 
illetve osztály átlaglétszám 65%-át. 
– a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok a 
nem nemzetiségi csoportokkal, osztályokkal is egybeszámíthatók az átlaglétszám-
feltételek teljesülésének érdekében. 
2.1.4. Nem vehető igénybe a közoktatási feladatra támogatás a Kiegészítő szabályok 
2.1.1.-2.1.3. pontjai szerinti feltételeket teljesítő közoktatási intézményekbe járó gyer-
mekek, tanulók után, ha 
a) a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a közoktatási in-
tézmény székhelye szerinti településsel, vagy 
b) az általános iskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmény a székhelye szerinti tele-
pülésen nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működik, vagy 
c) a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai ne-
velés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM azonosítóval 
rendelkező intézményt tart fenn. 
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A fenti esetekben az intézményi társulásban tag önkormányzatokat – az 1.2. pontban 
meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási in-
tézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni. 
 
2.2. A Kiegészítő szabályok 2.1. pont szerinti feltételeket nem teljesítő óvodákat és álta-
lános iskolákat fenntartó intézményi társulásban tag önkormányzatokat az ebben a 
pontban meghatározott esetekben – az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítésé-
hez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő 
tagjaként figyelembe lehet venni. Ezen intézményekbe járó gyermekek, tanulók után 
azonban a közoktatási feladatra támogatás nem igényelhető. 
2.2.1. Ha az óvoda fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi társulás 
gondoskodik, úgy az óvodai csoportok átlaglétszáma két fővel lehet kevesebb a Közokt. 
tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak: 
– a 2009/2010. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban a 75%-ánál. 
2.2.2. Ha az általános iskola fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérsé-
gi társulás gondoskodik, úgy az általános iskolákban az osztályok átlaglétszáma két fővel 
lehet kevesebb a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály át-
laglétszámnak: 
– a 2009/2010. tanévben indított 1-4. és 5-8. évfolyamon együttesen a 75%-ánál. 
2.2.3. Ha az óvoda, iskola fenntartásáról legalább 3 települési önkormányzat társulásban 
gondoskodik: 
– a 2009/2010. nevelési évben az óvodai csoportok és az általános iskola 1-4. évfolyam 
esetén a csoportok, illetve az osztályok átlaglétszáma együttesen eléri legalább a Közokt. 
tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport/osztály átlaglétszámnak az 
50%-át, 
– amennyiben az 5-8. évfolyamon az oktatás egy ellátási helyen történik, úgy 2009/2010. 
tanévben az 5-8. évfolyam esetén az osztályok átlaglétszáma együttesen eléri legalább a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak az 
50%-át. 
 
2.3. A gyermekek, tanulók számának meghatározása az átlaglétszám-számítás és a tá-
mogatás szempontjából: 
2.3.1. Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény te-
kintendő egy intézménynek. Az átlaglétszám számítás és támogatás szempontjából az 
azonosító számmal rendelkező tanulók és alkalmazottak, valamint az óvodai nevelésben 
és korai fejlesztésben, gondozásban részesülő gyermekek vehetők figyelembe. 
2.3.2. A gyermekek, tanulók létszámának számításánál a Közokt. tv. 1. számú melléklet 
Második rész 1. a), b), d) és f) pontjaiban és a 3. számú melléklete II. rész 3. pontjában 
foglalt előírásokat is figyelembe kell venni. 
2.3.3. Az átlaglétszámot összevont óvodai csoportok esetén az összevont és a nem össze-
vont óvodai csoportokra vonatkozóan együttesen, az általános iskola 1-4. évfolyamán az 
összevont és a nem összevont osztályokra vonatkozóan együttesen kell teljesíteni. Az ösz-
szevont csoportokat, illetve 1-4. évfolyamon az összevont osztályokat egy csoportként, 
illetve osztályként kell figyelembe venni. 
2.3.4. Az 5-8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás 
szempontjából nem elismerhető. Ezen intézményeket fenntartó önkormányzatokat nem 
lehet a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő 
tagjaként figyelembe venni. 
2.3.5. A gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott csoportokat, osztályokat az 
átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 
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2.3.6. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közöt-
ti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való te-
lepüléséről és működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi XXXIV. 
törvény szerinti szerződés alapján Magyarországra érkező delegáció gyermekei és tanu-
lói részére szervezett csoportokat, osztályokat az átlaglétszám és a támogatás szempont-
jából figyelmen kívül kell hagyni. 
2.3.7. Azon települési önkormányzat, amelynek a területén – önkormányzati fenntartás-
ban – nem működik közoktatási intézmény vagy intézményegység, az átlaglétszám-
számítás és a támogatás szempontjából az egyes óvodai, iskolai évfolyamok tekintetében 
legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehető figyelembe. 
2.3.8. Azon települési önkormányzatot, amely önállóan is tart fenn óvodát, illetve általá-
nos iskolát, kizárólag abban az esetben lehet közoktatási intézményi társulás tagjaként 
átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából figyelembe venni, ha más, területén 
működő óvodát, illetve általános iskolát intézményi társulás székhelyeként tart fenn. 
2.3.9. Az óvodai nevelésben részesülő azon gyermekek után is igénybe vehető támogatás, 
akik 2009. december 31-éig a harmadik életévüket betöltik és a 2009/2010. nevelési év-
ben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. 
2.3.10. Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe 
venni azokat a bölcsődés korú, második életévüket betöltő gyermekeket is, akiknek ne-
velését a Közokt. tv. 33. §-ának (14) bekezdése szerint – a 2009. szeptember 1-jétől indít-
ható – egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják. 
2.4. A közoktatási intézményi feladat az egyes települések tekintetében akkor tekinthető 
ellátottnak, ha a településen található valamennyi – önkormányzat, intézményi társulás 
vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásában levő – közoktatási intézmény 2009. év-
ben teljesíti a 2008. évi Kvtv. 8. számú mellékletében foglalt és a Kiegészítő szabályok 
2.1. vagy 2.2. pontja szerinti átlaglétszám-feltételeket. 
2.5. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások kizárólag az 
olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító okira-
tában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, továbbá OM azonosítóval 
rendelkezik, a közoktatási információs rendszer adatbázisába bejelentkezett és nyilván-
tartásba vették. Az intézményi társulások esetében további feltétel az érintett nevelési-
oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapo-
dás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása. 
2.6. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások igénybevétele 
és az elszámolás a nevelési-oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási statisztikai ada-
tokra és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó 
okmányokra épül. 
2.7. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások a tanulói jog-
viszony szünetelése esetén nem igényelhetők. 
2.8. A közoktatási intézményi feladat esetében a feladat ellátásához kapcsolódó támoga-
tások megállapítása – az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók számának és az 
ehhez kapcsolódó támogatás meghatározásának kivételével – a tervezésnél a többcélú 
kistérségi társulás által közölt tényleges – a tárgyévet megelőző év október 1-jei közokta-
tási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó 
létszámok figyelembevételével történik. Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve 
többcélú kistérségi társulás szintjén figyelembe vett ellátottak, oktatottak 2008/2009. 
tanévi nyitó létszámát és a 2009/2010. tanévi nyitó létszámát kell figyelembe venni. 
Az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók után a szolgáltatás megkezdésének hó-
napjától támogatás vehető igénybe: 
– a 2008/2009. tanév tekintetében időarányosan, legfeljebb 8 hónapra, 
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– a 2009/2010. tanév tekintetében időarányosan, legfeljebb 4 hónapra. 
Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve többcélú kistérségi társulás szintjén fi-
gyelembe vett, a 2008/2009. tanévben és a 2009/2010. tanévben utaztatott gyermekek, 
tanulók számát kell figyelembe venni a közoktatási intézmények vezetőjének adatszol-
gáltatása alapján.] 
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 felösszesített 
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 felösz-
szesített 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.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

14. számú melléklet: Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő 

kiadások és bevételek  

 684/1. Balog Zoltán, Szászfalvi László és dr. Semjén Zsolt képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/8. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 11. pontja)  a tör-
vényjavaslat 14. számú melléklet 1. pont XX. fejezet módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezetben 
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás (11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcso-
port) 
Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése (11. cím, 39. alcím, 5. 
jogcím-csoport) 
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (11. cím, 39. alcím, 6. jogcím-csoport) 
 
 Indokolás a T/6571/284. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/4. (400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 67/4. 
(400. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 132/28. (400. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), 528/1. (400. sz. jav. - 3.mell.16.6.1.), 528/3. 
(400. sz. jav. - 3.mell.16.6.2.), 537/1. (400. sz. jav. - 5.mell.12.igény), 552/1. (400. sz. jav. - 6.mell.1.igény2.), 608/2. (400. sz. 

jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
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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. 
 
16. számú melléklet: A decentralizált fejlesztési programok támogatási ke-

reteinek régiónkénti összege 

 685/1. Hagyó Miklós képviselő, valamint Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 16. számú melléklet IX. fejezet 
módosítását javasolja: 
 
millió forintban 
Megnevezés Közép-Magyar-ország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-
Dunántúl Észak-Magyar-ország Észak-Alföld Dél-Alföld  összesen 
 régió  
Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen 6 364,9 2 591,8
 2 664,7 4 396,0 6 066,2 8 214,9 4 852,5 35 151,0 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet
                     
  5. sz. melléklet, 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi köz-
utak 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 
  9. cím Címzett és céltámogatások - új induló beruházások céltámogatása 8,5 3,3
 3,0 48,3 63,6 55,4 17,9 200,0 
  10. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása           
 749,4 951,4 1 182,9 1 788,4 2 011,2 2 213,3 1 673,4
 10 570,0 
  11. cím Helyi önkormányzatok vis maior támogatása 92,4 111,2 104,0
 127,0 161,7 110,7 93,0 800,0 
  14. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása
 0,0 0,0 0,0 755,6 1 834,6 2 517,8 942,0 6 050,0 

 
 
 Indokolás a T/6571/182, 262. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 685/2. Hagyó Miklós képviselő, valamint Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz   a törvényjavaslat 16. számú melléklet IX. fejezet 
módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (182. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 297/1. 
(182. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc1.jcs), 540/1. (182. sz. jav. - 5.mell.14.előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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millió forintban 
Megnevezés Közép-Magyar-ország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-
Dunántúl Észak-Magyar-ország Észak-Alföld Dél-Alföld  összesen 
 régió  
Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen 6 364,9 2 591,8
 2 664,7 4 396,0 6 066,2 8 214,9 4 852,5 35 151,0 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet
                     
  5. sz. melléklet, 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi köz-
utak burkolatfelújításának támogatása [4 030,4]6 030,4 [714,4] [616,0] [587,2]
 [617,6] [688,8] [745,6] [8 000,0]10 000,0 
  9. cím Címzett és céltámogatások - új induló beruházások céltámogatása 8,5 3,3
 3,0 48,3 63,6 55,4 17,9 200,0 
  10. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása           
 749,4 951,4 1 182,9 1 788,4 2 011,2 2 213,3 1 673,4
 10 570,0 
  11. cím Helyi önkormányzatok vis maior támogatása 92,4 111,2 104,0
 127,0 161,7 110,7 93,0 800,0 
  14. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása
 0,0 0,0 0,0 755,6 1 834,6 2 517,8 942,0 6 050,0” 

 
 
 Indokolás a T/6571/184, 349. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/6. (184. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 297/3. 
(184. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcs), 539/1. (184. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. 
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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., /197., /201., /210., /211., /212., 
/215., /217., /218., /219., /220., /221., /222., /223., /224., /225., /226., /227., /252., /271., /274., 
/275., /283., /290., /291., /297., /298., /299., /300., /301., /302., /304., /305., /306., /307., /308., 
/309., /310., /311., /312., /313., /314., /315., /316., /317., /318., /319., /320., /321., /322., /323., 
/324., /329., /330., /331., /339., /351., /366., /369., /374., /375., /376., /379., /380., /381., /382., 
/399., /403., /404., /406., /407., /408.  
 
 
Budapest, 2008. november 20. 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának Jogi és a Tájékoztatási Főosztálya 
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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 sajtó- 

bizottságának elnöke 

Németh Zsolt s.k. 
Külügyi és határon túli magyarok 

bizottságának elnöke 

Font Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 

Dr. Simicskó István s.k. 
Nemzetbiztonsági 

bizottságának elnöke 

Dr. Szabó Zoltán s.k. 
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 

Gy. Németh Erzsébet s.k. 
Önkormányzati és területfejlesztési 

bizottságának elnöke 

Bánki Erik s.k. 
Sport- és turisztikai 

bizottságának elnöke 
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