
 
 
 

 
T/6571/418. 

 
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 

 
a ján lása  

 
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló  

 
T/6571. sz. törvényjavaslat 

 
újból megnyitott részletes vitájához 

 
II. rész 
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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/6571/6., /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., számú módosító és kap-
csolódó módosító javaslatokat. 
 
 
 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. 
 
 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..  
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 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. 
 
 
 
 
 1. Dr. Mester László képviselő  a törvényjavaslat 21. § (4) bekezdés módosítását ja-
vasolja: 
 
„(4) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból, valamint a közigazgatási bírságból szárma-
zó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevé-
tel 100%-a – függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől – az önkormányzatot illeti meg. A 
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint közigazgatási bírság végrehajtását kérő 
szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.” 
 
 Indokolás a T/6571/96. számon. 
 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 2. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/6571/96. számú módosító javaslathoz 
(az ajánlás 1. pontja)  a törvényjavaslat 21. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból, valamint a közigazgatási bírságból szárma-
zó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevé-
tel 100%-a – függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől – az önkormányzatot illeti meg. A 
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint közigazgatási bírság végrehajtását kérő 
szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.” 

Megjegyzés: Ez a kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/6571/96. számú 
alap módosító javaslattal. Az Alkotmányügyi bizottság 1994. szeptember 29-ei állásfoglalásá-
ban azt javasolja, hogy az ilyen indítványról az Országgyűlés plenáris ülésén ne történjen 
szavazás. 

 
 
 Indokolás a T/6571/304. 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. 
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 3. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés a) pont módo-
sítását javasolja: 
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, 
kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó 
egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi 
önkormányzat, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a hu-
mánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami in-
tézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást ál-
lapít meg a következők szerint:/ 
 
„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás il-
leti meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – a 3. számú melléklet 15-[18.]17. pontjában, 
az 5. számú melléklet 6., 15-17., 19., 24-27. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részé-
nek 1. és 3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és 
támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel:  
A 3. számú melléklet 16.6.1. pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából 
bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az in-
tézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van. A 16.6.2. pont 
szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai, 
és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a terü-
letileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési meg-
állapodás alapján vállalja. A hozzájárulás az együttműködési megállapodásban foglalt azon 
községi gyermekek, tanulók után igényelhető, akiknek neveléséről, oktatásáról a nem állami 
intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. számú melléklet 16.6.1-16.6.2. pont-
jában foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell fi-
gyelembe venni.” 
 
 Indokolás a T/6571/59. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 4. Warvasovszky Tihamér képviselő - kapcsolódva a T/6571/59. számú módosító ja-
vaslathoz (az ajánlás 3. pontja)  a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés e) pont módosítását ja-
vasolja: 
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, 
kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó 
egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi 
önkormányzat, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a hu-
mánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami in-
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tézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást ál-
lapít meg a következők szerint:/ 
 
„e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók 
gyakorlati képzésében részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerőpiaci Alap képzé-
si alaprészéből igényt tart. A térségi integrált szakképző központ keretében működő központi 
képzőhely humánszolgáltató fenntartója, a 2007. szeptember 1-jét megelőzően létrejött térségi 
integrált szakképző központot létrehozó fenntartója, több fenntartó esetén a koordinációs sze-
repet betöltő fenntartója a szakképzési évfolyamokon tanulók után a 3. számú melléklet 
16.1.2. pont alatti normatív hozzájárulást igénybe veheti.” 
 
 Indokolás a T/6571/366. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 5. Szabó Lajos képviselő  a törvényjavaslat 43. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év 
közbeni megváltoztatására: 
a) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím), 
b) a pártok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím), 
c) a pártalapítványok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím),
[c] d) az egyházak támogatása (XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. 
alcím, 1., 4., 6., 8. és 10. jogcím-csoport), 
[d] e) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 16. és 17. 
cím).” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (11. sz. jav. - 49.§(2)), 18. (11. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.8.cím6.alc), 19. (11. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.címúj 7.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/11. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 6. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Farkas Flórián, 
dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 43. § (2) bekezdés módo-
sítását javasolják: 
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„(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I-VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. feje-
zetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének, valamint a XX. Oktatási és Kulturális 
Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 5. Egyházi alapintézmény működés, Szja rendelke-
zése és kiegészítése és 9. Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb be-
ruházások jogcím-csoport előirányzatai, illetve a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
um fejezet, 16. cím, 52. alcím 2. Nemzeti Civil Alapprogram előirányzatai csökkentésére, ki-
véve az Áht. 46. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat, valamint ha a fejezetek között a fejezet 
felügyeletét ellátó szervek vezetői kezdeményeznek előirányzat-átcsoportosítást.” 
 
 Indokolás a T/6571/162. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- 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. 
 
 7. Dr. Kékesi Tibor képviselő  a törvényjavaslat 44. § módosítását javasolja: 
 
„44. § Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül a 14. számú mellék-
letben megállapított esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az 
előirányzattól, melynek fedezete a stabilitási tartalék terhére kerül megállapításra.” 
 
 Indokolás a T/6571/8. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 8. Szabó Lajos képviselő  a törvényjavaslat 49. § (2) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„(2) [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártalapítvá-
nyok támogatása címen belül a 6. Tartalék alcím előirányzatot a Párttörvény rendelke-
zéseinek megfelelően átcsoportosítsa.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (11. sz. jav. - 43.§(1)), 18. (11. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.8.cím6.alc), 19. (11. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.címúj 7.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/11. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 9. Szabó Lajos képviselő  a törvényjavaslat 49. § (7) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy a pénzügyminiszter előze-
tes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, 
valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvé-
delmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – beleértve címen belül a kiemelt előirány-
zatokat is – indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.” 
 
 Indokolás a T/6571/10. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 10. Farkas Imre képviselő  a törvényjavaslat 63. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ja: 
 
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 16. számú mellékletben foglalt decentralizált fej-
lesztési programok általános és program-specifikus támogatási feltételeit 2009. január 31-éig 
rendeletben szabályozza. Biztosítani kell, hogy a IX. fejezet 5. sz. melléklet, 14. pont és a 10. 
cím valamint a XV. fejezet 25. cím, 4. alcím, 3. jogcím szerinti támogatások esetében a leg-
hátrányosabb helyzetű kistérségek régiónkénti egy főre jutó támogatása legalább 20%-kal 
meghaladja a régió többi kistérségének egy főre jutó támogatását.” 
 
 Indokolás a T/6571/13. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 11. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/13. számú módosító javaslathoz 
(az ajánlás 10. pontja)  a törvényjavaslat 63. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 16. számú mellékletben foglalt decentralizált fej-
lesztési programok általános és program-specifikus támogatási feltételeit 2009. január 31-éig 
rendeletben szabályozza. Biztosítani kell, hogy a IX. fejezet 5. sz. melléklet, 14. pont és a 10. 
cím, valamint a XV. fejezet 25. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 3. jogcím decentralizált terü-
letfejlesztési programok forrásból megítélt támogatások esetében a régió leghátrányosabb 
helyzetű kistérségeinek átlagos egy főre jutó támogatása legalább 20%-kal meghaladja a régió 
többi kistérségének átlagos egy főre jutó támogatását.” 
 
 Indokolás a T/6571/399. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 12. Tóth Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következő 
új (7) bekezdés  felvételével: 
 
„(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1. Hazai innováció támogatása címből 
1500,0 millió forintot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. tör-
vény 8. § (1) bekezdése figyelembevételével az alap stratégiai céljaival összhangban álló, a 
gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására kell 
fordítani. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiakban: 
OTKA Bizottság) elnökének egyetértésével kialakított kiírásra beérkező pályázatok előszűré-
sét és ügyintézését - előzetes megállapodás alapján - az OTKA Bizottság a Nemzeti Kutatási 
és Technológiai Hivatallal együttműködve végzi.” 
 
 Indokolás a T/6571/100. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 13. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/100. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 12. pontja)  a törvényja-
vaslat 65. § kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdés  felvételével: 
 
„(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1. Hazai innováció támogatása címből 
1000,0 millió forintot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. tör-
vény 8. § (1) bekezdése figyelembevételével az alap stratégiai céljaival összhangban álló, a 
gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására kell 
fordítani. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiakban: 
OTKA Bizottság) elnökének egyetértésével kialakított kiírásra beérkező pályázatok előszűré-
sét és ügyintézését - előzetes megállapodás alapján - az OTKA Bizottság a Nemzeti Kutatási 
és Technológiai Hivatallal együttműködve végzi.”
 
 Indokolás a T/6571/381. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 14. Dr. Kékesi Tibor képviselő  a törvényjavaslat 69. § módosítását javasolja: 
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„69. § A 67. § és a 68. §-ban meghatározott kiadások előirányzatai közül a 14. számú mellék-
letben meghatározott előirányzatok teljesülése külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet 
az előirányzattól, melynek fedezete a stabilitási tartalék terhére kerül megállapításra.” 
 
 Indokolás a T/6571/9. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 15. Dr. Kékesi Tibor képviselő  a törvényjavaslat 70. § (2) bekezdés módosítását ja-
vasolja: 
 
„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 
2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 1-18. jogcímei előirányzatainak 
megemelésére a többletbevételek terhére, ennek hiányában a stabilitási tartalékkal szemben.” 
 
 Indokolás a T/6571/7. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 16. Dr. Kékesi Tibor képviselő  a törvényjavaslat 71. § (2) bekezdés módosítását ja-
vasolja: 
 
„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert, hogy engedélyezze 
a nyugellátásban részesülő személyek évközi nyugellátás-emelése és a tizenharmadik havi 
nyugdíj, valamint a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló 2005. évi CLXXIII. törvény 
szerinti emelés végrehajtásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. 
cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadó-
kat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai tételes el-
számolás alapján történő túlteljesülését az alap többletbevételei terhére, ennek hiányában a 
stabilitási tartalékkal szemben.” 
 
 Indokolás a T/6571/6. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 17. Halmai Gáborné képviselő  a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (3) bekezdés  felvételével: 
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„(3) Az NSRK-programokban, - projektekben részt vevő azon nonprofit szervezetek esetében, 
ahol a projekt megvalósítása során olyan mértékű köztartozás jön létre, amelyre az elfogadott 
és kifizetendő támogatásrész fedezetet biztosít, az Irányító Hatóság - az APEH-hel egyeztetve 
- a forráslehívást a kedvezményezett részére engedélyezheti.” 
 
 Indokolás a T/6571/16. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizott-
sága, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 

 18. Szabó Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 8. cím 6. 
alcím elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
     [6  Tartalék] [ 25,0]  /-25,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (11. sz. jav. - 43.§(1)), 8. (11. sz. jav. - 49.§(2)), 
19. (11. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.címúj 7.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/11. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 19. Szabó Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 8. cím ki-
egészítését javasolja a következő új 7. alcím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
     7  Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért
         Alapítvány  25,0 /+25,0 kiad./ 
 



- 11 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (11. sz. jav. - 43.§(1)), 8. (11. sz. jav. - 49.§(2)), 
18. (11. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím6.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/11. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 20. Dr. Jánosi György, Gulyás Dénes, dr. Salamon László, Béki Gabriella és 
Karsai Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 10. cím 1. alcím 
módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10  Magyar Rádió támogatása 
     1  Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire[6 101,0] 5 701,0 /-400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (15. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/15. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 21. Dr. Jánosi György, Gulyás Dénes, dr. Salamon László, Béki Gabriella és 
Karsai Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 10. cím 2. alcím 
módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10  Magyar Rádió támogatása 
     2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására[1 000,0] 1 400,0 /+400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (15. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/15. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

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

JÖVEDELEMADÓJA fejezet 

 22. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
4. cím 13. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [458 430,4] 458 434,6 /+4,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 24. (32. sz. jav. 

- 1.mell.IX.fej.7.cím), 203. (32. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 217. (32. sz. jav. - 5.mell.17.a)előir.), 219. (32. sz. jav. - 

5.mell.17.c)előir.), 228. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), 229. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.e)), 230. (32. sz. jav. - 

7.mell.előir.f)előir.), 231. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.g)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 23. Tatai-Tóth András képviselő  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] 214 760,5 /-3,5 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 24. (32. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 203. (32. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 217. (32. sz. jav. - 5.mell.17.a)előir.), 219. (32. sz. jav. - 

5.mell.17.c)előir.), 228. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), 229. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.e)), 230. (32. sz. jav. - 

7.mell.előir.f)előir.), 231. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.g)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 24. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
7. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   7  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [14 432,1] 14 431,4 /-0,7 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23. (32. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 203. (32. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 217. (32. sz. jav. - 5.mell.17.a)előir.), 219. (32. sz. jav. - 

5.mell.17.c)előir.), 228. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), 229. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.e)), 230. (32. sz. jav. - 

7.mell.előir.f)előir.), 231. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.g)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 25. Kósa Lajos és dr. Botka László képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz   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] 27 095,8 /-1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26. (339. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.11.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/339. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 26. Kósa Lajos és dr. Botka László képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz   a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 11. cím 
módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   11  Helyi önkormányzatok vis maior támogatása [ 800,0] 1 800,0 /+1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (339. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/339. 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. 
 

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

 27. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
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 
             3  Dologi kiadások [29 999,0] 28 999,0 /-1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (329. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím4.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/329. 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. 
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 28. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (330. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím4.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/330. 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. 
 
 29. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (331. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím4.alc4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/331. 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. 
 
 30. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 9. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
           támogatása [ 900,0] 400,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 876,0] 376,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (54. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 37. 
(54. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím5.alc13.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/54. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 31. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[ 844,0] 344,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 818,0] 318,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30. (54. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc7.jcs), 37. 
(54. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím5.alc13.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/54. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 32. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/54. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 30., 31. és 37. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[ 844,0] 801,0 /-43,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 818,0] 775,0 /-43,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (271. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím3.alc3.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/271. 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. 
 
 33. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/54. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 30., 31. és 37. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       3  Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány  
          támogatása [ 462,0] 505,0 /+43,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 461,7] 504,7 /+43,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (271. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/271. 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. 
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 34. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       1  Határon túli magyarok oktatási programjainak  
          támogatása [1 003,0] 2 003,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 767,0] 1 767,0 /+1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. (329. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/329. 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. 
 
 35. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       2  Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint 
          a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása[3 475,3] 4 975,3 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 178,3] 4 678,3 /+1500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28. (330. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/330. 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; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 36. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       4  A magyar-magyar kapcsolattartás erősítése [ 662,4] 762,4 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 662,4] 762,4 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29. (331. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/331. 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. 
 
 37. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 9. cím 5. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Informatikai feladatok támogatása 
       13  Közháló program [2 348,6] 3 348,6 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 348,6] 3 348,6 /+1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30. (54. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc7.jcs), 31. 
(54. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/54. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 



- 20 - 

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM fejezet 

 38. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Je-
nő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 2 999,5 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 200,3 /-400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (29. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 48. (29. sz. jav. 

- 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/29. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 39. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím módosítását 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 50. (33. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj14.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/33. 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. 
 
 40. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 3 369,5 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások [ 600,3] 570,3 /-30,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (34. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/34. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 41. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/94. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 49., 158., 264., 364. és 509. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 3 199,5 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 400,3 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (201. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/201. 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. 
 
 42. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/25. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 175. és 223. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 1. cím módosítását 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 47. (313. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/313. 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. 
 
 43. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Je-
nő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási hivatalok [8 334,4] 8 294,4 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 141,0] 1 101,0 /-40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (26. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/26. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
- 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. 
 
 44. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Je-
nő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási hivatalok [8 334,4] 8 134,4 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 141,0] 941,0 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (29. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 48. (29. sz. jav. 

- 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/29. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 45. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/94. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 49., 158., 264., 364. és 509. 
pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 
kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakásügy 
         6 Kondoros bérlakás építés  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 41. (201. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/201. 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. 
 
 46. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Je-
nő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 26. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       2  Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása [ 338,7] 378,7 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 338,7] 378,7 /+40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43. (26. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/26. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 
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- 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. 
 
 47. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/25. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 175. és 223. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 12. cím 27. alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  
felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
         4  Doboz tornaterem létesítése  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 42. (313. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/313. 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. 
 
 48. Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Szalay Ferenc, Kovács Ferenc, Lasztovicza Je-
nő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. 
alcím 11. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
       5 Labdarúgó utánpótlás nevelési, labdarúgó akadémiák létrehozása,
          I. ütem  600,0 /+600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (29. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 44. (29. sz. jav. 

- 1.mell.XI.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/29. számon. 
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A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 49. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13 Csorna játszóterek építése  30,0 /+30,0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40. (34. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/34. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 50. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. 
cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
    14 Enesei Sportcsarnok építése  350,0 /+350,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés
           5  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  350,0 /+350,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (33. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/33. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság, a Sportbizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 51. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/127. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/181. sz. ajánlás 194. és 302. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       7  Állati hulladék kezelése  20,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55. (315. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/315. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 52. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/6571/128. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/181. sz. ajánlás 72., 114. és 196. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
         1  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának 
             támogatása [ 443,4] 743,4 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 443,4] 743,4 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs2.jc), 
54. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 56. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/283. számon. 
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A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 53. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/6571/128. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/181. sz. ajánlás 72., 114. és 196. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
         2  A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által 
             elfogadott programok végrehajtásának támogatása[ 510,1] 910,1 /+400,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 510,1] 910,1 /+400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc), 
54. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 56. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/283. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 54. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/6571/128. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/181. sz. ajánlás 72., 114. és 196. 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] 1 437,5 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 899,4] 699,4 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc), 
53. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs2.jc), 56. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím13.alc), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/6571/283. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 55. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/127. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/181. sz. ajánlás 194. és 302. 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] 1 617,5 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 899,4] 879,4 /-20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (315. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/315. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 56. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/6571/128. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/181. sz. ajánlás 72., 114. és 196. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 13. alcím elhagyását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  EU tagságból eredő feladatok] [ 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./ 
 



- 29 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc), 
53. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs2.jc), 54. (283. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

 
 Indokolás a T/6571/283. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 

 57. Dr. Simicskó István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. feje-
zet 1. cím 4. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     4  HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi  
         logisztikai ellátás kiadásai [62 273,7] 58 273,7 /-4000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [40 412,9] 36 412,9 /-4000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslatot a törvényjavaslat szerkezetével összhangban pontosítottuk. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (176. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.címúj5.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/176. 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. 
 
 58. Dr. Simicskó István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. feje-
zet 1. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím  felvételével: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     5  Helikopterek javítása és felújítása  4 000,0 /+4000,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés
             2  Felújítás  4 000,0 /+4000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (176. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím4.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/176. 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. 
 
 59. Dr. Simicskó István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. feje-
zet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [22 467,1] 27 467,1 /+5000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [14 204,1] 19 204,1 /+5000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 
előirányzatát is módosítani szükséges. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (177. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/177. 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. 
 
 60. Dr. Simicskó István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. feje-
zet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     2  MH ÖHP és alárendelt szervezetei [88 842,6] 83 842,6 /-5000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [12 897,5] 7 897,5 /-5000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59. (177. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/177. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 61. Dr. Simicskó István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. feje-
zet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     2  MH ÖHP és alárendelt szervezetei [88 842,6] 88 342,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [12 897,5] 12 397,5 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (178. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím1.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/178. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 62. Dr. Simicskó István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. feje-
zet 8. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok[ 773,0] 1 273,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             5  Lakástámogatás [1 200,0] 1 700,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (178. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/178. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet 

 63. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú 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 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 414,8 /-300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (161. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.címúj4.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/161. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 64. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XIV. fejezet 20. cím kiegészítését javasolják a következő új 4. alcím  felvéte-
lével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése, illetve kártalanítása rendőri intézkedés vég-
rehajtásával okozott kár esetén  300,0 /+300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés
             3  Dologi kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (161. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/161. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet 

 65. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 68. és 91. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím új 7. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1 Beruházás
       7  Játszóterek szabványosítása, felújítása  180,0 /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  180,0 /+180,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103. (275. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/275. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 66. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 68. és 91. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 48. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       48  Közterületi közvilágítás  50,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102. (274. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/274. 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. 
 
 67. Kovács Ferenc, Bányai Gábor, Becsó Zsolt, Domokos László, dr. Hargitai 
János, Lasztovicza Jenő, Manninger Jenő, dr. Ódor Ferenc, Rácz Róbert, dr. Szakács 
Imre és Szűcs Lajos 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 mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [1 700,0] 2 571,0 /+871,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 005,0] 1 876,0 /+871,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs1.jc), 
84. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs2.jc), 87. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/252. 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. 
 
 68. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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 86-os számú főútvonal 2x2 sávos gyorsforgalmi úttá alakítása,
         illetve az érintett települések elkerülő útjainak építése
         I. ütem  400,0 /+400,0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés
             4 Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91. (36. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/36. 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. 
 
 69. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. szá-
mon 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 Kondoros-Békéscsaba közötti kerékpárút kiépítése  650,0 /+650,0 tám./ 
             2 Felhalmozási költségvetés
                3  Egyéb intézményi felhalmozási  kiadások  650,0 /+650,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (215. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/215. 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. 
 
 70. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/38. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 79. és 92. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését 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 Kondoros-Békéscsaba 44-es számú I. rendű főút négynyomúsításának
             megkezdése  400,0 /+400,0 tám./ 
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          2 Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (217. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/217. 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. 
 
 71. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. szá-
mon 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 Békésszentandrás faluközpont rehabilitáció  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (197. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/197. 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. 
 
 72. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. szá-
mon 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 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         4 Csabacsűd üzemhez vezető út építése  47,0 /+47,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  47,0 /+47,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101. (219. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/219. 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. 
 
 73. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. szá-
mon 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  Kardos külterületi utak fejlesztése  120,0 /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  120,0 /+120,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (210. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/210. 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. 
 
 74. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. szá-
mon 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 
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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  Kardos belterületi utak 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 96. (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/211. 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. 
 
 75. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. szá-
mon 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  Kondoros kerékpárút felújítása  40,0 /+40,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  40,0 /+40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (212. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/212. 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. 
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 76. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslathoz 
(az ajánlás 68. és 91. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. 
alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      5 10-es út fejlesztésének előkészítése  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 112. (369. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/369. 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. 
 
 77. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5  Szandaszőlőst elkerülő út építése I. ütem  300,0 /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (19. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/19. 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. 
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 78. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/38. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 79. és 92. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a 
következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         5 Kondoros, Kardos járda építés  70,0 /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  70,0 /+70,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100. (218. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/218. 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. 
 
 79. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       5 Csorna Toldi utca újraaszfaltozása és vízelvezető árok
           építése  180,0 /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  180,0 /+180,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (38. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/38. 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. 
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 80. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       5 Csorna József Attila utca felújítása  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 93. (40. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/40. 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. 
 
 81. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         6  A 4-es főút főközlekedési út 2x2 sávú autóúttá történő
             fejlesztésének megkezdése  500,0 /+500,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88. (18. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/18. 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. 
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 82. Bánki Erik képviselő  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  Csepel szigeti gerincút I. ütem  500,0 /+500,0 tám. 
            2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (20. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/20. 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. 
 
 83. Kovács Ferenc, Bányai Gábor, Becsó Zsolt, Domokos László, dr. Hargitai 
János, Lasztovicza Jenő, Manninger Jenő, dr. Ódor Ferenc, Rácz Róbert, dr. Szakács 
Imre és Szűcs Lajos 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 mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím elhagyását javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         [1  Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési 
              kiadásai] [ 371,0]  /-371,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                  kiadások] [ 371,0]  /-371,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), 84. 
(252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs2.jc), 87. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/252. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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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. 
 
 84. Kovács Ferenc, Bányai Gábor, Becsó Zsolt, Domokos László, dr. Hargitai 
János, Lasztovicza Jenő, Manninger Jenő, dr. Ódor Ferenc, Rácz Róbert, dr. Szakács 
Imre és Szűcs Lajos 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 mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         2  Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési  
            kiadásai [ 150,0] 350,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 350,0 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), 83. 
(252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs1.jc), 87. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/252. 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. 
 
 85. Tasó László 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 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./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113. (297. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/297. 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. 
 
 86. Tasó László 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 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 116. (302. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/302. 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. 
 
 87. Kovács Ferenc, Bányai Gábor, Becsó Zsolt, Domokos László, dr. Hargitai 
János, Lasztovicza Jenő, Manninger Jenő, dr. Ódor Ferenc, Rácz Róbert, dr. Szakács 
Imre és Szűcs Lajos 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 mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím elhagyását javasolják: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
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         [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 67. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alc3.jcs), 83. 
(252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs1.jc), 84. (252. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs2.jc), pontjaiban foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/252. 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. 
 
 88. Szalay Ferenc képviselő  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] 200,0 /-500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 200,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81. (18. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/18. 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. 
 
 89. Szalay Ferenc képviselő  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 
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    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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (19. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/19. 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. 
 
 90. Bánki Erik képviselő  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] 200,0 /-500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 200,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82. (20. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/20. 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. 
 
 91. Dr. Áder János képviselő  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 
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    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         3  Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik  
             támogatása [ 700,0] 300,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 300,0 /-400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68. (36. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/36. 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. 
 
 92. Dr. Áder János képviselő  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] 520,0 /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 520,0 /-180,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (38. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/38. 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. 
 
 93. Dr. Áder János képviselő  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 
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    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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (40. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/40. 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. 
 
 94. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. szá-
mon 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 4. jogcím-csoport 3. jog-
cím 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] 400,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 400,0 /-300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (197. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/197. 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. 
 
 95. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 



- 49 - 

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 4. jogcím-csoport 3. jog-
cím 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] 580,0 /-120,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 580,0 /-120,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (210. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/210. 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. 
 
 96. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. szá-
mon 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 4. jogcím-csoport 3. jog-
cím 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] 650,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 650,0 /-50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/211. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 97. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. szá-
mon 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 4. jogcím-csoport 3. jog-
cím 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] 660,0 /-40,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 660,0 /-40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (212. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/212. 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. 
 
 98. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/135. szá-
mon 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 4. jogcím-csoport 3. jog-
cím 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] 50,0 /-650,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 50,0 /-650,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (215. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/215. 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. 
 
 99. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/38. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 79. és 92. 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] 300,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 300,0 /-400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (217. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/217. 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. 
 
 100. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/6571/38. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 79. és 92. 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] 630,0 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 630,0 /-70,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (218. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/218. 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. 
 
 101. 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 4. jogcím-csoport 3. jog-
cím 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] 653,0 /-47,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 653,0 /-47,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (219. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/219. 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. 
 
 102. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 68. és 91. 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  
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             támogatása [ 700,0] 650,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 650,0 /-50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (274. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alcúj48.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/274. 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. 
 
 103. Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/6571/36. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 68. és 91. 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] 520,0 /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 520,0 /-180,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65. (275. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj1.alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/275. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 104. Erdős Norbert 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 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         3  Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik  
            támogatása [ 700,0] 520,0 /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 520,0 /-180,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114. (306. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/306. 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. 
 
 105. Erdős Norbert 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 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] 670,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 670,0 /-30,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (309. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/309. 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. 
 
 106. Erdős Norbert 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., 
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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 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] 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 115. (310. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/310. 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. 
 
 107. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 68. és 91. 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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (317. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/317. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 108. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 68. és 91. 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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119. (318. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/318. 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. 
 
 109. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 68. és 91. 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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120. (319. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj3jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/319. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 110. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 68. és 91. 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] 200,0 /-500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 200,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (320. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj5.alcúj4.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/320. 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. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 68. és 91. 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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (321. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj5.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/321. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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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. 
 
 112. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 68. és 91. 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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (369. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/369. 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. 
 
 113. Tasó László 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 melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       6  471. számú főútvonal Hajdúsámson belterületi szakaszának rekonstrukciója, a nyugati 
elkerülő szakasz megépítése és a főút Nyíradony közigazgatási területének végéig történő tel-
jes felújításának megkezdése  700,0 /+700,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés
             2  Felújítás  700,0 /+700,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (297. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/297. 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. 
 
 114. Erdős Norbert 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 kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       6 Köröstarcsa belterületi utak aszfaltozása  180,0 /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             2  Felújítás  180,0 /+180,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (306. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/306. 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. 
 
 115. Erdős Norbert 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 kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       6 Telekgerendás - Kétsoprony útrekonstrukció  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             2  Felújítás  250,0 /+250,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (310. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/310. 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. 
 
 116. Tasó László 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 melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       6  Nyírmártonfalva-Hajdúsámson összekötő út megépítésének
              megkezdése  700,0 /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  700,0 /+700,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (302. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/302. 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. 
 
 117. Erdős Norbert 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 kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
       6 Kamut belterületi utak aszfaltozása  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
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             2  Felújítás  30,0 /+30,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (309. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/309. 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. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 68. és 91. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5   Tanya támogatási program
       1  Tanyai elektromos hálózat bővítése, régiek felújításának
             támogatása  300,0 /+300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (317. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/317. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 119. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 68. és 91. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Tanya támogatási program
       2  Dűlőutak javításának támogatása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108. (318. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/318. 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. 
 
 120. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 68. és 91. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Tanya támogatási program
       3  Falugondnoki hálózat megerősítése  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109. (319. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/319. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 121. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 68. és 91. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Tanya támogatási program
       4  Tanyafelújítási program támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (320. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/320. 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. 
 
 122. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/6571/36. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 68. és 91. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
   5 Tanya támogatási program
       5  Külterületi utak, ivóvíz vizsgálatának támogatása  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (321. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/321. 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 

 123. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/121. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 91. és 276. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
        igazgatása [5 957,8] 5 457,8 /-500,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 1 740,8 /-500,0 kiad./ 
 



- 64 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (220. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc37.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/220. 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. 
 
 124. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/122. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 92. és 282. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
        igazgatása [5 957,8] 5 757,8 /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 2 040,8 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148. (223. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/223. 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. 
 
 125. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/125. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 95. és 274. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
       igazgatása [5 957,8] 5 757,8 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 2 040,8 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (225. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/225. 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. 
 
 126. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor és Fehérvári Tamás képviselők - kapcsolódva a T/6571/124. számon benyújtott módosí-
tó javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 94. és 277. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
        igazgatása [5 957,8] 5 457,8 /-500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 1 740,8 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (226. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc39.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/226. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 127. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/6571/118. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 88. és 273. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
       igazgatása [5 957,8] 5 707,8 /-250,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 1 990,8 /-250,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (301. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/301. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 128. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/118. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 88. és 273. pontjai)  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] 5 707,8 /-250,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 1 990,8 /-250,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (312. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/312. 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. 
 
 129. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/116. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 86. és 270. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 5. jogcím 
módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése [ 602,3] 1 502,3 /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 602,3] 1 502,3 /+900,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (221. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/221. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 130. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/123. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 93. és 272. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím 
módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási 
            feladatai [1 249,0] 1 549,0 /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [1 249,0] 1 549,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (222. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/222. 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. 
 
 131. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/117. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 87. és 271. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím 
módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási  
            feladatai [1 249,0] 1 749,0 /+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [1 249,0] 1 749,0 /+500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (224. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc38.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/224. 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. 
 
 132. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
       21 Rába vízminőség-védelmi beruházás  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (37. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/37. 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. 
 
 133. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím  felvé-
telével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         22  Jánossomorjai régió vízbázisvédelem építés
              megkezdése  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (44. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/44. 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. 
 
 134. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Bősárkány és vonzáskörzete csatornahálózat és
             szennyvíztisztító beruházás  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (42. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/42. 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. 
 
 135. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/118. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 88. és 273. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Mezőberény belvíz elvezető rendszer kialakítása  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (312. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/312. 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. 
 
 136. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/6571/118. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 88. és 273. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Vámospércs és Nyírmártonfalva szennyvízhálózatának kiépítése, új tisztítómű létesí-
tése  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (301. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/301. 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. 
 
 137. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/125. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 95. és 274. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       34  Víz- és környezeti kárelhárítás [ 400,0] 600,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 136,0] 336,0 /+200,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (225. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/225. 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. 
 
 138. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/120. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 90. és 275. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 35. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       35  Természetvédelmi kártalanítás [ 52,0] 152,0 /+100,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 52,0] 152,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147. (227. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc41.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/227. 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. 
 
 139. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/121. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 91. és 276. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       37  Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok [ 121,1] 621,1 /+500,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 21,1] 521,1 /+500,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123. (220. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/220. 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. 
 
 140. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/116. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 86. és 270. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
            kifizetése [1 800,0] 900,0 /-900,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 800,0] 900,0 /-900,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129. (221. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs5.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/221. 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. 
 
 141. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/117. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 87. és 271. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
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       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
            kifizetése [1 800,0] 1 300,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 800,0] 1 300,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131. (224. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs7.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/224. 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. 
 
 142. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor és Fehérvári Tamás képviselők - kapcsolódva a T/6571/124. számon benyújtott módosí-
tó javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 94. és 277. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       39  Országos Környezeti Kármentesítési Program  
           végrehajtása [ 900,0] 1 400,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 424,0] 924,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (226. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/226. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 143. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/123. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 93. és 272. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport elhagyá-
sát javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  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 130. (222. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs7.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/222. 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. Dr. Áder János képviselő  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] 100,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0] 100,0 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132. (37. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj21jc.), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/37. 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. 
 
 145. Dr. Áder János képviselő  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 
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    2  Ágazati célelőirányzatok 
       41  Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP  
            megvalósításában [ 300,0] 150,0 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0] 150,0 /-150,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134. (42. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/42. 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. 
 
 146. Dr. Áder János képviselő  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] 50,0 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0] 50,0 /-250,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133. (44. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj22jc.), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/44. 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. 
 
 147. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/120. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 90. és 275. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 



- 76 - 

  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       41  Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP  
            megvalósításában [ 300,0] 200,0 /-100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0] 200,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138. (227. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc35.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/227. 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. 
 
 148. Dr. Nagy Andor, Fülöp István, Bányai Gábor, Balogh József, Farkas Sán-
dor, Fehérvári Tamás és dr. Rétvári Bence képviselők - kapcsolódva a T/6571/122. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 92. és 282. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 46. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       46  Vízgazdálkodási kisajátítások támogatása  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 124. (223. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/223. 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. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 

 149. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 7. cím kiegészítését javasolja a következő 
új 3. alcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  7  Egyéb oktatási intézmények 
     3  Hajdúhadház városban a Dr. Földi János Általános és Művészeti Iskola bővítése, új 
1000 adagos konyha építése  851,2 /+851,2 tám./ 
       2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  851,2 /+851,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító indítványt a törvényjavaslat szerkezetének megfelelően pontosítottuk. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157. (299. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/299. 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. 
 
 150. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 7. cím kiegészítését javasolja a következő 
új 3. alcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  7  Egyéb oktatási intézmények 
    3 Mezőberény kollégiumi férőhelyek bővítése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             2  Felújítás  500,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (307. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/307. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 151. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 7. cím kiegészítését javasolja a következő 
új 4. alcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  7  Egyéb oktatási intézmények 
    4 Köröstarcsa iskola felújítás  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             2  Felújítás  150,0 /+150,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (308. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/308. 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. 
 
 152. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/6571/39. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 157. és 324. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         6 Bagamér község Roma Közösségi Szolgáltató Ház
             kialakítása  79,0 /+79,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés
               4  Kormányzati beruházás  79,0 /+79,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (298. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/298. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 153. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 11. alcím 10. jogcím-csoport mó-
dosítását 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] 374,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [1  Személyi juttatások] [ 400,0]  /-400,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 120,0] 20,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (307. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.címúj.3alc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/307. 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. 
 
 154. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 11. alcím 10. jogcím-csoport mó-
dosítását 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] 724,5 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 400,0] 250,0 /-150,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 
előirányzatát is módosítani szükséges. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (308. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.címúj.4alc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/308. számon. 
 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 155. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
       7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra  
           támogatása [3 750,0] 3 250,0 /-500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 1 950,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (156. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/156. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 156. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/6571/39. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 157. és 324. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 32. alcím 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] 3 671,0 /-79,0 tám./ 
          Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 2 371,0 /-79,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (298. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/298. számon. 
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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. 
 
 157. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport mó-
dosítását 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] 2 898,8 /-851,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 1 598,8 /-851,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149. (299. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.7.címúj.3alc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/299. 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. 
 
 158. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, 
Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. fejezet 11. cím 39. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       5  Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és  
           kiegészítése [9 511,4] 10 011,4 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 511,4] 10 011,4 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (156. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/156. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 159. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei[16 860,4] 16 840,4 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 772,0] 3 752,0 /-20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (56. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.címúj21.alcúj19.jcs), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/56. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 160. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 4. cím kiegészítését javasolja a következő 
új 4. alcím  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  4  Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 
     4  Békés, kistérségi járóbeteg ellátás - orvosi rehabilitáció célját szolgáló épület rekonst-
rukciója  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 162. (316. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/316. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 161. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 8. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Egészségbiztosítási Felügyelet [ 730,0] 650,0 /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 342,6] 262,6 /-80,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (35. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/35. 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. 
 
 162. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Egészségbiztosítási Felügyelet [ 730,0] 680,0 /-50,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 342,6] 292,6 /-50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (316. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.4.címúj4.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/316. 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. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     1  Beruházás 
     9 Csornai Margit Kórház struktúra alakítás  80,0 /+80,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás  80,0 /+80,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (35. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/35. 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. 
 
 164. Pettkó András és Hock Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 21. alcím új 19. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Társadalmi szervezetek támogatása
       19  AIDS szűrés támogatása a kiemelt ifjúsági
              rendezvényeken  20,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159. (56. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/56. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 



- 85 - 

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 165. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 270,9] 470,9 /-800,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 255,5] 455,5 /-800,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187. (152. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/152. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 166. Varga József képviselő, valamint Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén 
Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 270,9] 1 010,9 /-260,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 255,5] 995,5 /-260,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (154. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/154, 160. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 167. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 270,9] 1 070,9 /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 255,5] 1 055,5 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (155. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 195. 
(155. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/155. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 169. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/6571/88. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 370. és 400. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 270,9] 1 072,9 /-198,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 255,5] 1 057,5 /-198,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 182. (300. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alcúj6jcs), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/300. 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. 
 
 170. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/88. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/181. sz. ajánlás 370. és 400. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 270,9] 1 240,9 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 255,5] 1 225,5 /-30,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183. (311. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alcúj6.jcs), pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/311, 314. 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. 
 
 172. Varga József képviselő, valamint Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén 
Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi  
        Főfelügyelőség [3 735,3] 3 700,3 /-35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 800,8] 765,8 /-35,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (139. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/139, 159. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 173. Varga József képviselő, valamint Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén 
Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi  
       Főfelügyelőség [3 735,3] 3 595,3 /-140,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 800,8] 660,8 /-140,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (153. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/153, 158. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 174. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi  
       Főfelügyelőség [3 735,3] 3 595,3 /-140,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 800,8] 660,8 /-140,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (155. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 195. 
(155. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/155. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 177. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 6. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet [ 396,4] 311,2 /-85,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 474,0] 388,8 /-85,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180. (407. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc1.jcs1.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/407. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a 
sem 
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 178. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 
         1  Működési költségvetés [ 750,0] 690,0 /-60,0 bev./ 
             3  Dologi kiadások [ 750,0] 720,0 /-30,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 827,6] 797,6 /-30,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 181. (406. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs2.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/406. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a 
sem 
 
 
 179. Tatai-Tóth András és Mohácsi József képviselők - kapcsolódva a T/6571/58. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 142. és 399. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 41. alcím 1. jogcím-csoport 1. 
jogcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      1  Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
         1  Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. [ 294,8] 365,0 /+70,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 294,8] 365,0 /+70,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (322. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím42.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/322. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 180. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 41. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      1  Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
         1  Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. [ 294,8] 380,0 /+85,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 294,8] 380,0 /+85,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177. (407. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.6.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/407. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a 
sem 
 
 
 181. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. 
cím 41. alcím 3. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         2  Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok [ 86,1] 116,1 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 6,9] 14,4 /+7,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 2,2] 9,7 /+7,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 34,9] 42,4 /+7,5 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 42,1] 49,6 /+7,5 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178. (406. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím3.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/406. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a 
sem 
 
 
 182. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/6571/88. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 370. és 400. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
fejezet 16. cím 41. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
       6  Szociális gondozási központ kialakítása  198,0 /+198,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  198,0 /+198,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (300. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/300. 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. 
 
 183. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/88. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/181. sz. ajánlás 370. és 400. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 16. cím 41. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
       6  Bélmegyer napközi otthon konyhájának kialakítása  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170. (311. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/311, 314. 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. 
 
 185. Tatai-Tóth András és Mohácsi József képviselők - kapcsolódva a T/6571/58. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 142. és 399. pontjai)  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 42. alcím 2. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    42  Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 
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       2  Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 
           támogatása [ 308,8] 238,6 /-70,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 308,8] 238,6 /-70,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179. (322. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc1.jcs1.jc), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/322. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 186. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Deák Istvánné, dr. Tóth István, Török Zsolt 
és Katanics Sándor képviselők - kapcsolódva a T/6571/86. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 281. és 408. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 42. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    42  Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 
       2  Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek  
           támogatása [ 308,8] 291,6 /-17,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 308,8] 291,6 /-17,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc1.jcs), 
193. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), 197. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 199. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 200. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/324. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 187. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 51. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
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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  800,0 /+800 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (152. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/152. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 188. Varga József képviselő, valamint Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén 
Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 51. alcím kiegészítését 
javasolják 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  260,0 /+260,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  260,0 /+260,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (154. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/154, 160. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 190. Varga József képviselő, valamint Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén 
Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 51. alcím 9. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       9  Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása[ 116,2] 151,2 /+35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 81,0] 116,0 /+35,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (139. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/139, 159. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 192. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Deák Istvánné, dr. Tóth István, Török Zsolt 
és Katanics Sándor képviselők - kapcsolódva a T/6571/86. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 281. és 408. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 52. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    52  Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 
       1  Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása[ 163,7] 153,7 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 90,7] 80,7 /-10,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím42.alc2.jcs), 
193. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), 197. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 199. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 200. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/324. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 193. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Deák Istvánné, dr. Tóth István, Török Zsolt 
és Katanics Sándor képviselők - kapcsolódva a T/6571/86. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 281. és 408. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 53. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    53  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       1  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén 
           egyes kiemelt feladatok támogatása [ 900,0] 880,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 705,6] 685,6 /-20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím42.alc2.jcs), 
192. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc1.jcs), 197. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 199. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 200. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/324. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 194. Varga József képviselő, valamint Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén 
Zsolt, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, dr. Fazekas Sándor és Varga József kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 54. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány [ 464,7] 604,7 /+140,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 464,7] 604,7 /+140,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173. (153. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/153, 158. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 195. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 54. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány [ 464,7] 804,7 /+340,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 464,7] 804,7 /+340,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (155. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 174. 
(155. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/155. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 197. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Deák Istvánné, dr. Tóth István, Török Zsolt 
és Katanics Sándor képviselők - kapcsolódva a T/6571/86. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 281. és 408. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének  
          támogatása [ 126,2] 138,0 /+11,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 126,2] 138,0 /+11,8 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím42.alc2.jcs), 
192. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc1.jcs), 193. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), 198. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 199. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 200. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/324. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 198. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Deák Istvánné, dr. Tóth István, Török Zsolt 
és Katanics Sándor képviselők - kapcsolódva a T/6571/86. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 281. és 408. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
           támogatása [ 161,9] 177,0 /+15,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 161,9] 177,0 /+15,1 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím42.alc2.jcs), 
192. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc1.jcs), 193. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), 197. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 199. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 200. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/324. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 199. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Deák Istvánné, dr. Tóth István, Török Zsolt 
és Katanics Sándor képviselők - kapcsolódva a T/6571/86. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 281. és 408. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
           támogatása [ 189,3] 207,0 /+17,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 189,3] 207,0 /+17,7 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím42.alc2.jcs), 
192. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc1.jcs), 193. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), 197. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 200. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/324. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Deák Istvánné, dr. Tóth István, Török Zsolt 
és Katanics Sándor képviselők - kapcsolódva a T/6571/86. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 281. és 408. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       16  Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége[ 27,4] 30,0 /+2,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 27,4] 30,0 /+2,6 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím42.alc2.jcs), 
192. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc1.jcs), 193. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), 197. (324. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198. (324. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 199. (324. sz. jav. - 

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

 
 
 Indokolás a T/6571/324. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 201. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) pont 
db) alpont módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
/d) Házi segítségnyújtás/ 
 
„db) FAJLAGOS ÖSSZEG: 180 400 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 meghaladja.  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott szemé-
lyek száma szerint illeti meg. A hozzájárulás arra az ellátotti számra is igényelhető, amely a 
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályokban a szociális gondozói létszámra meghatáro-
zott maximális ellátotti számot meghaladja.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
láskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellá-
tottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.” 
 
 Indokolás a T/6571/403. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a 
sem 
 
 
 202. Az Ifjúsági bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) pont 
db) alpont módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
/d) Házi segítségnyújtás/ 
 
„db) FAJLAGOS ÖSSZEG: 180 400 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 meghaladja, vagy akiknek ellátását a Szoctv. 63. §-ának (8) bekezdése alapján átme-
neti jelleggel végzi.” 
 
 Indokolás a T/6571/404. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a 
sem 
 
 
 203. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 
fajlagos összege módosítását javasolja: 
 
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 780 000] 2 550 000 forint/teljesítmény-mutató/év 
 a 2009/2010. nevelési évre, tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23. (32. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 24. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 217. (32. sz. jav. - 5.mell.17.a)előir.), 219. (32. sz. jav. - 

5.mell.17.c)előir.), 228. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), 229. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.e)), 230. (32. sz. jav. - 

7.mell.előir.f)előir.), 231. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.g)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/6571/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 204. Dr. Hoffmann Rózsa képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 
5. alpont 2. alpont címe módosítását javasolja: 
 
„16.5.2. [Pedagógiai módszerek] Az alapfokú művészetoktatás támogatása” 
 
 Indokolás a T/6571/106. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 205. Cseresnyés Péter képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. 
alpont 2. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása/ 
„Az a) és b) pont szerinti hozzájárulás megilleti a magyar Waldorf iskolák kerettanterve alap-
ján nevelő és oktató iskolákat fenntartó helyi önkormányzatokat is, amennyiben az Alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programja szerint ellátják az alapfokú művészet-
oktatás feladatait.” 
 
 Indokolás a T/6571/108. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 206. Lázár János képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 
2. alpont címe módosítását javasolja: 
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„16.6.2. Intézményi és többcélú kistérségi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyer-
mekek, tanulók támogatása” 
 
 Indokolás a T/6571/50. 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. 
 
 207. Révész Máriusz képviselő - kapcsolódva a T/6571/108. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 205. pontja)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 2. al-
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támoga-
tása/ 
 
„A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti önkormányzat az intézményi 
társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatás-
ban 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 megállapodásban 
rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény 
költségvetésének közös meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó gyermeknek, 
tanulónak a hozzájárulás szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon (1-4., és/vagy 5-8. 
évfolyamra szervezett oktatás, és/vagy óvodai nevelés keretében) résztvevőket lehet tekinteni, 
amelyekre az érintett települések a közös feladat-ellátást megszervezték. 
[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/6571/374. számon. 
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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. 
 
 208. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. al-
pont a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások/ 
/17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés/ 
/a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés/ 
„A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában 
nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – a 15., a 16.2.2. és 
a 16.2.3. jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a 
Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési[-]díj-
kedvezményt[,] vagy ingyenes étkeztetést biztosít. 
[Egy, a fenti] Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. 
Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, [vagy] a kiegészítő kisebbsé-
gi oktatásban vendégtanulói jogviszony[,] vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intéz-
ménynél vehető figyelembe.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210. (110. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)igény), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/110. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 209. Pánczél Károly képviselő - kapcsolódva a T/6571/110. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 208. és 210. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. al-
pont a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások/ 
/17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés/ 
„a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 65 000 forint/fő/év 
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában 
nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – a 15., a 16.2.2. és 
a 16.2.3. jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a 
Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési[-]díj-
kedvezményt[,] vagy ingyenes étkeztetést biztosít. 
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[Egy, a fenti]Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. 
Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, [vagy a ]kiegészítő kisebbsé-
gi oktatásban a vendégtanulói jogviszony[,] vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intéz-
ménynél vehető figyelembe.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (379. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)igény), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/379. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- 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. 
 
 210. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. al-
pont b) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások/ 
/17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés/ 
/b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. év-
folyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez/ 
„A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolában 
nappali rendszerű oktatásban részt vevő, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – a 15. 
jogcímen figyelembe vehető – 5-6. évfolyamos tanulók után, akik számára a fenntartó ingye-
nes étkeztetést biztosít. 
[Egy, a fenti] Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után az a) pont szerinti hozzájárulás [mel-
lett jár a] is hozzájárulás. Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, 
[vagy] a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony[,] vagy kollégiumi ellátás 
esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (110. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)igény), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/110. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 211. Pánczél Károly képviselő - kapcsolódva a T/6571/110. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 208. és 210. pontjai)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. al-
pont b) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások/ 
/17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés/ 
„b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. év-
folyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 000 forint/fő/év 
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolában 
nappali rendszerű oktatásban részt vevő, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – a 15. 
jogcímen figyelembe vehető – 5-6. évfolyamos tanulók után, akik számára a fenntartó ingye-
nes étkeztetést biztosít. 
[Egy, a fenti]Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után az a) pont szerinti hozzájárulás [mel-
lett jár a ]is [hozzájárulás]jár. Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) okta-
tás, [vagy a ]kiegészítő kisebbségi oktatásban a vendégtanulói jogviszony[,] vagy kollégiumi 
ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 209. (379. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)igény), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/379. 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. 
 
 212. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő sza-
bályok 10. pont a) pont módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
/10. A 15-18. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések:/ 
„a) A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási feltételeit 2009. ja-
nuár 1-jétől augusztus 31-éig, a 2008/2009. nevelési évre, illetve tanévre a 2008. évi Kvtv. ha-
tározza meg. A 2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre meghatározott fajlagos összegek a 
Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvénnyel e törvény módosítása nélkül is növel-
hetők.” 
 
 Indokolás a T/6571/111. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 213. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva a T/6571/111. számú módosító javaslat-
hoz (az ajánlás 212. pontja)  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. 
pont a) pont módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
/10. A 15-18. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések:/ 
 
„a) A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási feltételeit 2009. ja-
nuár 1-jétől augusztus 31-éig, a 2008/2009. nevelési évre, illetve tanévre a 2008. évi Kvtv. ha-
tározza meg. A 2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre meghatározott fajlagos összegek 
[törvénnyel e]a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény módosítás[a nélkül 
is]ával növelhetők.” 
 
 Indokolás a T/6571/380. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 214. Az Oktatási bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 10. pont a) pont módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
/10. A 15-18. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések:/ 
„a) A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási feltételeit 2009. ja-
nuár 1-jétől augusztus 31-éig, a 2008/2009. nevelési évre, illetve tanévre a 2008. évi Kvtv. ha-
tározza meg. A 2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre meghatározott fajlagos összegek a 
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvé[n]ny[el e] jelen törvény módosítá-
sa nélkül is növelhet[ők]i.” 
 
 Indokolás a T/6571/408. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a 
sem 
 
 
5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központo-

sított előirányzatok 

 215. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Deák Istvánné, 
Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Sós Tamás, Tóth Tiborné dr., dr. 
Schiffer János és Bókay Endre képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 6. jogcím 
igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz/ 
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„a) Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvű vagy nemzeti-
ségi kétnyelvű nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya 
miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani. A 
támogatást igényelhetik azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a 2008/2009. tanévig az ál-
taluk fenntartott nemzetiségi nyelvoktató iskolában a kétnyelvű nemzetiségi oktatást felmenő 
rendszerben legalább a [3.] 2. évfolyamig bevezették, továbbá a csak szlovén nemzetiségi 
nyelvoktató iskolával rendelkező helyi önkormányzatok is. 
...” 
 
 Indokolás a T/6571/30. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 216. Dr. Botka László képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz   a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. jogcím igénybevétel feltételei módosítását 
javasolja: 
 
/13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása/ 
 
„Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a településen a tárgyév egészében helyi 
közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart 
fenn, a jogszabályokban előírt esetekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a 
közszolgáltatási szerződést az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, 
vagy a tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a 
továbbiakban: helyi közlekedés). 
Támogatásra az önkormányzatok az Európai Közösségek Tanácsának 1191/69/EGK rendelete 
alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet 
megelőző évi – veszteség (a továbbiakban: veszteség) erejéig pályázhatnak.  
A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi 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-



- 107 - 

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/6571/305. 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. 
 
 217. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. jogcím 
a) pont előirányzata módosítását javasolja: 
 
„17.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 
a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
Előirányzat:  [5 000,0] 3 000,0 millió forint/év” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23. (32. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 24. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 203. (32. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 219. (32. sz. jav. - 

5.mell.17.c)előir.), 228. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), 229. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.e)), 230. (32. sz. jav. - 

7.mell.előir.f)előir.), 231. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.g)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
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T/6571/113. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 56., 84., 
128., 526., 542., 543., 544., 546., 547., 548. és 552. pontjai)  a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 17. jogcím a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
„17.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 
a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
Előirányzat:  5 000,0 millió forint/év 
A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meg-
lévő berendezések, felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, 
működtetéssel összefüggő beszerzésekre igényelhetik. A helyi önkormányzatok az általuk 
fenntartott közoktatási intézményekben az iskolai nappali rendszerű oktatás 1-13. évfolyamán 
általános képzésben, valamint kollégiumi nevelésben részesülő tanulók létszáma után az isko-
lai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére legalább 1400 Ft/fő támogatást igé-
nyelhetnek.” 
 
 Indokolás a T/6571/382. 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. 
 
 219. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. jogcím 
c) pont előirányzata módosítását javasolja: 
 
/17.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/ 
„c) Teljesítmény motivációs pályázati alap 
Előirányzat: [2 900,0] 1 400,0 millió forint/év” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23. (32. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 24. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 203. (32. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 217. (32. sz. jav. - 

5.mell.17.a)előir.), 228. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), 229. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.e)), 230. (32. sz. jav. - 

7.mell.előir.f)előir.), 231. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.g)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 220. Farkas Imre, dr. Karsai József és dr. Juhászné Lévai Katalin képviselők  a 
törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. jogcím módosítását javasolják: 
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„18. [Fővárosi kerületek] [b] Belterületi [útjainak] utak szilárd burkolattal való ellátása 
Előirányzat: 2 000,0 millió forint 
Az előirányzatból [1500,0] 1 200,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan 
útállományának kerületi hosszúsága arányában jár a 2007. december 31-ei állapotnak megfe-
lelően, amely adatokat a 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
módosított és új adatgyűjtéseiről szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti 1616/06. 
számú KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyon-
ról” (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal 
való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló 
mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a 
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az 
útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, 
akkor annak költségei is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd bur-
kolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás 
a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló út-
burkolásra fordítható. 
Az előirányzatból [500,0] 400,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, 
egyesített rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában 
jár a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A 
támogatás az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolat-
tal való ellátását szolgálja. 
Az előirányzatból 400,0 millió forint támogatás illeti meg azon - a kedvezményezett térségek-
ről szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben lévő - városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati belterületi ki-
építetlen utak aránya - a 2006. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 
303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezé-
sű 2006. december 30-i állapotot tükröző adatgyűjtés szerint - meghaladja a 60%-ot. A támo-
gatás egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban a csa-
tornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál.
Az igénybevett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkor-
mányzathoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás 
folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.” 
 
 Indokolás a T/6571/12. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 221. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/113. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 56., 84., 
128., 526., 542., 543., 544., 546., 547., 548. és 552. pontjai)  a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 20. jogcím módosítását javasolják: 
 
„20. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 
buszok beszerzése 
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Előirányzat:  4 350,0 millió forint 
Támogatást igényelhet: 
a) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá többcélú 
kistérségi társulás a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infrastrukturális fejlesztésé-
re; 
b) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá többcélú 
kistérségi társulás azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító intézmények infrastrukturális fej-
lesztésére, melyek megfelelnek az e törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi 
társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek; 
c) [az e törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban 
részesülő]a kistelepülési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továb-
bá többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közös-
ségi busz beszerzésére. 
Az igényelhető maximális támogatás az a) és b) pont esetében 20,0 millió forint, a c) pont 
esetén 30,0 millió forint. 
[A b) pont szerinti támogatások esetén előnyben részesülnek azon pályázók, melyek – a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a alapján létrejött – intézményi társulás és többcélú kistérségi tár-
sulás formájában tartják fenn a közoktatási intézményt. 
A c) pont szerinti támogatás esetében előnyben részesülnek azon pályázók, melyek a 
többcélú kistérségi társulás által fenntartott közoktatási intézményébe bejáró gyerme-
kek/tanulók szállítására kívánják használni a beszerzendő közösségi buszt.] 
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a pályázatában megjelölt műszaki tarta-
lomra uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül. 
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – az okta-
tási és kulturális miniszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2009. február 
28-áig rendeletben állapítsa meg.” 
 
 Indokolás a T/6571/375. 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; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 222. Velkey Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz   
a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. jogcím igénybevétel feltételei módosítását javasol-
ja: 
 
„22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 
Előirányzat: 500,0 millió forint 
A támogatást 2008-ban Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi ön-
kormányzatai igényelhették: 
a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi 
Adat és Térképtárának adatai alapján [85] 87 méternél nem több, és 
b) amelyek a kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet 2–3. számú mellékletében 
szereplő kistérségek területén találhatók. 
Az előirányzat a 2008. évben megkötött támogatási szerződések 2009. évi ütemére nyújt fe-
dezetet.” 
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 Indokolás a T/6571/351. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 223. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/113. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 56., 84., 
128., 526., 542., 543., 544., 546., 547., 548. és 552. pontjai)  a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 24. jogcím a) pont előirányzata módosítását javasolják: 
 
/24.  Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló 
támogatások/ 
„a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi tá-
mogatása 
Előirányzat:  [3 720,0] 3 000,0 millió forint/év” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (376. sz. jav. - 5.mell.24.c)előir.), 225. (376. sz. 

jav. - 5.mell.25.), 227. (376. sz. jav. - 5.mell.28.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/376. 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. 
 
 224. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/113. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 56., 84., 
128., 526., 542., 543., 544., 546., 547., 548. és 552. pontjai)  a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 24. jogcím c) pont előirányzata módosítását javasolják: 
 
/24.  Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló 
támogatások/ 
„c) Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 
Előirányzat:  [2 545,0] 2 400,0 millió forint/év” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (376. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), 225. (376. sz. 

jav. - 5.mell.25.), 227. (376. sz. jav. - 5.mell.28.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/376. 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. 
 
 225. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/113. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 56., 84., 
128., 526., 542., 543., 544., 546., 547., 548. és 552. pontjai)  a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 25. jogcím elhagyását javasolják: 
 
„[25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása 
Előirányzat:  271,0 millió forint/év 
A támogatást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott egységes iskolai fel-
adatok megszervezéséhez, előkészítéséhez, a megfelelő pedagógiai program kidolgozásá-
hoz. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a helyi önkormányzat vállalja az egy-
séges, komprehenzív iskola elindítását a 2009/2010. évi tanévtől kezdődően, felmenő 
rendszerben, a Közokt. tv. 33. §-ának (3) bekezdésében és 48. §-ának (6) bekezdésében 
foglaltak szerint. 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabá-
lyait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati mi-
niszter egyetértésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.”] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (376. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), 224. (376. sz. 

jav. - 5.mell.24.c)előir.), 227. (376. sz. jav. - 5.mell.28.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/376. 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. 
 
 226. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 26. jogcím 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
„26. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán 
Előirányzat: 50,0 millió forint szeptember 1-jétől december 31-éig 4 hónapra 
A támogatást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában a tizenegy-
tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett pályaorientá-
ció és gyakorlati oktatásban résztvevők után igényelheti, az e törvény 3. számú mellékletének 
16.1.1. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén, továbbá akkor, ha az érintett ta-
nulók [a szakmacsoportos alapozó oktatás keretében a választható szakmai előkészítő 
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vizsgatárgyból felkészülnek az érettségi vizsgára, valamint] esetében az iskola pedagógiai 
programjában meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzék-
ben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb. 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénz-
ügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével 
– 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 
 
 Indokolás a T/6571/31. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, az Ön-
kormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/113. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/6571/181. sz. ajánlás 56., 84., 
128., 526., 542., 543., 544., 546., 547., 548. és 552. pontjai)  a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 28. jogcím módosítását javasolják: 
 
„28. Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak [társulásban történő] ellá-
tásához 
Előirányzat: [100,0] 1 236,0 millió forint 
Ezen előirányzatból támogatás igényelhető azon [többcélú kistérségi társulások, illetve in-
tézményi társulások által fenntartott ]közoktatási intézmények működési kiadásaihoz, me-
lyekhez [1500] 3500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat által [koráb-
ban ]önállóan fenntartott közoktatási intézmény [2009. szeptember 1-jétől tagintézmény-
ként csatlakozik.  
Támogatást igényelhet a fenti feltételeknek megfelelő: 
a) többcélú kistérségi társulás, és 
b) a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti intézményi társulás székhely települési önkormányzata, 
amennyiben a létrehozandó közoktatási intézmény új tagintézményében a foglalkozáso-
kat, tanítási órákat a Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel 
rendelkező pedagógusok tartják meg. 
A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a társulni kívánó 1500 fő és az alat-
ti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat intézményének közös fenntartására irá-
nyuló –2008. augusztus 31-éig kezdeményezett – társulási szándékát elutasították.] 
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy az e pontban meghatározott támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részle-
tes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az oktatási és kultu-
rális miniszter egyetértésével – 2009. január 31-éig rendeletben állapítsa meg.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (376. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), 224. (376. sz. 

jav. - 5.mell.24.c)előir.), 225. (376. sz. jav. - 5.mell.25.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/376. 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. 
 

7. számú melléklet: A helyi önkormányzatok színházi támogatása 

 228. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirány-
zata d) pont előirányzata módosítását javasolja: 
 
„A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [14 432,1] 13 732,1 mil-
lió forint. 
Ebből: 
d) Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás 
ELŐIRÁNYZAT: [190,0] 140,0 millió forint” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23. (32. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 24. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 203. (32. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 217. (32. sz. jav. - 

5.mell.17.a)előir.), 219. (32. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 229. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.e)), 230. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.f)előir.), 
231. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.g)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 229. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirány-
zata e) pont módosítását javasolja: 
 
/e) Önkormányzati színházak pályázati támogatása/ 
„ELŐIRÁNYZAT: [552,1] 452,1 millió forint 
E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján a helyi ön-
kormányzatok által fenntartott, illetve támogatott – az a) pontban nem szereplő – szabadtéri 
színházak, illetve nemzetiségi színházak igényelhetik. Az e célra felosztható támogatási ösz-
szeg megoszlása a következő: 
– szabadtéri színházakra [417,5] 337,5 millió forint, 
– nemzetiségi színházakra** [134,6] 114,6 millió forint. 
Az elosztásról – az oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázat szerint – szakmai kura-
tórium javaslata alapján a miniszter dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg. 
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** Amennyiben nemzetiségi színházak az érintett országos kisebbségi önkormányzatok fenn-
tartásába kerülnek át, úgy a támogatás időarányos része az érintett országos kisebbségi ön-
kormányzatot illeti meg oly módon, hogy azt a helyi önkormányzat átadja a részére.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23. (32. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 24. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 203. (32. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 217. (32. sz. jav. - 

5.mell.17.a)előir.), 219. (32. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 228. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), 230. (32. sz. jav. - 

7.mell.előir.f)előir.), 231. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.g)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirány-
zata f) pont előirányzata módosítását javasolja: 
 
„f) Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [400,0] 250,0 millió forint” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23. (32. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 24. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 203. (32. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 217. (32. sz. jav. - 

5.mell.17.a)előir.), 219. (32. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 228. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), 229. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.e)), 
231. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.g)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirány-
zata g) pont módosítását javasolja: 
 
„g) Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [1 161,0] 761,0 millió forint 
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E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján magánszínhá-
zak: független színházi, tánc- és mozgásszínházi műhelyek az a) pontban nem szereplő befo-
gadó színházak, továbbá non-profit színházi vállalkozások igényelhetik. Az e célra felosztható 
támogatási összeg megoszlása a következő: 
– független színházi műhelyekre [410,0] 310,0 millió forint, 
– tánc- és mozgásszínházi műhelyekre [300,0] 160,0 millió forint, 
– független színházi és táncszínházi befogadó színházakra [350,0] 210,0 millió forint, 
– non-profit színházi vállalkozásokra [101,0] 81,0 millió forint. 
Az elosztásról – az oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázat szerint – szakmai kura-
tórium javaslata alapján a miniszter dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23. (32. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 24. (32. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), 203. (32. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 217. (32. sz. jav. - 

5.mell.17.a)előir.), 219. (32. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 228. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), 229. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.e)), 
230. (32. sz. jav. - 7.mell.előir.f)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/6571/32. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

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

támogatásai 

 232. Révész Máriusz képviselő  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei 2. pont 2. alpont 1. pont d) pont módosítását javasolja: 
 
/d) Tagintézményi támogatás/ 
 
„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 intézmény 
megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után 
tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, 
hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. [Ha az intézmény óvodai és általános iskolai 
feladatot is ellát, az óvodai tagintézménybe járó gyermekek után támogatás abban az 
esetben is igénybe vehető, ha az általános iskolai tagintézmény 1-8. évfolyammal műkö-
dik.] E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. 
január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tag-
intézménynek tekintendő.” 
 
 Indokolás a T/6571/107. számon. 
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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. 
 
 233. Révész Máriusz képviselő  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei 2. pont 2. alpont 1. pont e) pont módosítását javasolja: 
 
„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 in-
tézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő 
óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás 
abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 
2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola eseté-
ben további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támoga-
tás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét kö-
vetően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek 
tekintendő.  
eb) A támogatás kétszerese vehető igénybe a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szem-
pontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel súj-
tott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meghatározott te-
lepüléseken 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 intézmé-
nyek működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott felté-
telnek megfeleljen és a tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosított legyen. 
[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/6571/103. 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. 
 
 234. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz   a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei 2. pont 4. alpont b) pont módosítását javasolják: 
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/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/ 
„b) Családsegítés 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy kü-
lön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő” 

Megjegyzés: A módosító javaslat nem a törvényjavaslat szövegéhez, hanem a T/6571/4. számú 
módosító indítványhoz képest jelöli  a változásokat, ezeket a törvényjavaslat szövege jelenleg 
tartalmazza.(Házszabály 94. § (1) bekezdés)   

 
 
 Indokolás a T/6571/290. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 235. Halmai Gáborné képviselő  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei 2. pont 7. alpont módosítását javasolja: 
 
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
 
„2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak 
támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 300 000 forint/könyvtári szolgáltató hely 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közművelődési fel-
adatainak ellátásához. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral 
nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – a Kiegészítő szabályok 4. 
pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát lehet figyelembe 
venni. Könyvtári szolgáltató helynek hetente legalább négy napon, hetente összesen minimum 
húsz órás nyitva tartást kell biztosítania. 
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok 
szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A támoga-
tás – a többcélú kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható könyvtárbusz működteté-
sére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel rendelkező önkormány-
zat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató 
hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg. 
A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, 
hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is működhessen. Amennyiben 
a könyvtári szolgáltató hely közösségi színtérként is működik, a nyitvatartási időre vonatkozó 
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kötelezettség közművelődési programok szervezésével és tartásával is teljesíthető. A támoga-
tás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.” 
 
 Indokolás a T/6571/17. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 236. Halász János, dr. Kovács Zoltán, Kiss Attila, Gulyás Dénes, Tellér Gyula, 
dr. Gyimesi Endre és dr. Cser-Palkovics András képviselők  a törvényjavaslat 8. számú 
melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 7. alpont módosítását javasolják: 
 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
„2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak 
támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 300 000 forint/könyvtári szolgáltató hely 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közművelődési fel-
adatainak ellátásához. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral 
nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – a Kiegészítő szabályok 4. 
pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát lehet figyelembe 
venni. [Könyvtári szolgáltató helynek hetente legalább négy napon, hetente összesen mi-
nimum húsz órás nyitva tartást kell biztosítania.] 
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok 
szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A támoga-
tás – a többcélú kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható könyvtárbusz működteté-
sére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel rendelkező önkormány-
zat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató 
hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg. 
A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, 
hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is működhessen. A támogatás 
kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.” 
 
 Indokolás a T/6571/174. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 237. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz   a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei 2. pont 8. alpont módosítását javasolják: 
 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
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„2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [90 000] 83 000 forint/költségvetési szervek száma alapján számított 
mutatószám 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, vala-
mint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 
szabályai alapján – a Kiegészítő szabályok 5. pontja szerinti feltételeknek megfelelően – gon-
doskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról. 
A többcélú kistérségi társulás biztosítja a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő tele-
pülési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek, önmaga 
és munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok, intézményi társulá-
sok és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését. 
A többcélú kistérségi társulást a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő települési ön-
kormányzatok, a többcélú kistérségi társulás, intézményi társulás és a felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek száma alapján alaptámogatás illeti meg az alábbiak szerint: 
– az alaptámogatás valamennyi települési önkormányzat száma, a többcélú kistérségi társulás 
és költségvetési szerveinek, a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények 2007. 
január 1-jét követő átszervezése során létrejött tagintézményeinek, továbbá a 3 500 fő lakos-
ságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési szerveinek száma alapján, valamint 
– a 3 500 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok költségvetési szervei közül leg-
feljebb a 3 500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési szerveivel 
azonos számú költségvetési szerv után igényelhető. 
Az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe a 3 500 fő lakosságszám alatti települési önkor-
mányzatok költségvetési szerveinek száma alapján, amennyiben a többcélú kistérségi társulás 
saját feladatellátásában gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. 
A támogatás felhasználható a belső ellenőrzési feladat szervezése és ellátása során felmerülő 
működési és felhalmozási kiadásokhoz.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat további pontjai nem a törvényjavaslat szövegéhez, hanem a 
T/6571/4. számú módosító indítványhoz képest jelölik  a változásokat, ezeket a törvényjavaslat 
szövege jelenleg tartalmazza. Ezért a módosító javaslat további pontjait nem vezettük fel. 
(Házszabály 94. § (1) bekezdés)   

 
 
 Indokolás a T/6571/291. 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. 
 
 238. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 1. pont 1.4. pont elhagyását javasolja: 
 
/1. Általános szabályok/ 
„[1.4. A 2.2. pontban szereplő feladatok támogatásának további feltétele, hogy a többcé-
lú kistérségi társulás Közokt. tv. 85. §-ának (4) bekezdése szerinti – két évnél nem ré-
gebben felülvizsgált – önálló intézkedési tervében foglaltakat betartsa. Amennyiben a 
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kistérségben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, ta-
nuló beiskolázása meghiúsul, úgy a Társulás nem jogosult e fejezet szerinti támogatá-
sokra.]” 
 
 Indokolás a T/6571/102. 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. 
 
 239. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő sza-
bályok 2. pont 1. alpont 1.2. alpont módosítását javasolja: 
 
„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 
– 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 gon-
doskodik, 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 lakosságszámú ön-
kormányzat, 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]90%-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 iskolaként 
működik, úgy a 2009/2010. tanévben a 9-13. évfolyamokon az osztályokra vonatkozó – a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszám [100]90 %-a 
– átlaglétszámok egyes osztályokba járó tanulók számával súlyozott átlagát szükséges kiszá-
mítani. Az intézményben tanulók átlaglétszámának el kell érnie az így kiszámított átlag[ot] 
90%-át.” 
 
 Indokolás a T/6571/104. 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. 
 
 240. Bebes István képviselő, valamint Kuzma László képviselő  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont 1. alpont 1.4. alpont elhagyását javasolja: 
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„[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. 
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.]” 
 
 Indokolás a T/6571/61, 105. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 242. Dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 8. számú mellék-
let Kiegészítő szabályok 2. pont 1. alpont 1.4. alpont módosítását javasolják: 
 
„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 gyermekek, tanulók 
után, ha 
a) a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a közoktatási intéz-
mény székhelye szerinti településsel, vagy 
b) az általános iskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmény a székhelye szerinti települé-
sen nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működik, vagy 
c) a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai nevelés, 
általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM azonosítóval rendelkező 
intézményt tart fenn, kivéve ha az intézmények székhelytelepülésének lakosságszáma leg-
alább 10 000 fő. 
A fenti esetekben az intézményi társulásban tag önkormányzatokat – az 1.2. pontban megha-
tározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat 
ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.” 
 
 Indokolás a T/6571/63. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 243. Papp József képviselő  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 2. pont 1. alpont 1.4. alpont módosítását javasolja: 
 
„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 gyermekek, tanulók 
után, ha 
 
a) a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a közoktatási intéz-
mény 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 nevelés, 
általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM azonosítóval rendelkező 
intézményt tart fenn. 
 
A fenti esetekben az intézményi társulásban tag önkormányzatokat – az 1.2. pontban megha-
tározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat 
ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.” 
 
 Indokolás a T/6571/98. számon. 
 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 244. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Szabó Gyula és Tóth 
Tiborné dr. képviselők - kapcsolódva a T/6571/98. számon benyújtott módosító javaslatuk-
hoz (az ajánlás 243. pontja)  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 2. 
pont 1. alpont 1.4. alpont módosítását javasolják: 
 
/2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatások-
kal összefüggő szabályok/ 
/2.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás, illetve – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – in-
tézményi társulás e pont szerinti feltételeket teljesítő intézményt tart fenn, igényelheti a 2.2.1. 
pont szerinti támogatásokat. Azon önkormányzatokat, melyek önállóan tartják fenn intézmé-
nyeiket, kizárólag abban az esetben lehet a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi 
feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe venni, ha az intézmények teljesítik a Ki-
egészítő szabályok 2.1.1. a), illetve c) pontjai és a Kiegészítő szabályok 2.1.2. a), illetve c) 
pontjai szerinti feltételeket./ 
„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 gyermekek, tanulók 
után, ha 
a) a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a közoktatási intéz-
mény székhelye szerinti településsel, vagy 
b) az általános iskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmény a székhelye szerinti települé-
sen nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működik, vagy 
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c) a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai nevelés, 
általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM azonosítóval rendelkező 
intézményt tart fenn. 
A fenti esetekben az intézményi társulásban tag önkormányzatokat – az 1.2. pontban megha-
tározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat 
ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni. 
A 2.1.4. rendelkezéseit a 2009. január 1-je után létrehozott társulásokra kell alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/6571/323. 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. 
 
 
Budapest, 2008. november 25. 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának  Jogi és 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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