
 
 
 

 
T/6571/566. 

 
Az Országgyűlés 

 
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 

bizottságának 

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottságának 

Egészségügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
bizottságának 

Európai ügyek 
bizottságának 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának 

Ifjúsági, szociális és családügyi  
bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Kulturális és sajtó- 
bizottságának 

Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turisztikai 
bizottságának 

 
k iegés z í tő  a j án lása  

 
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló  

 
T/6571. sz. törvényjavaslat 

 
vitájához 
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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/6571/290., /291., /419., /420., /421., /422., /424., /425., /426., 
/427., /428., /429., /430., /431., /432., /433., /434., /435., /436., /437., /438., /439., /440., /441., 
/442., /443., /444., /445., /446., /447., /448., /449., /450., /451., /452., /453., /454., /455., /456., 
/457., /458., /459., /460., /461., /462., /463., /464., /465., /466., /467., /468., /469., /470., /471., 
/472., /473., /474., /475., /476., /477., /478., /479., /480., /481., /482., /483., /484., /485., /486., 
/487., /488., /489., /490., /491., /492., /493., /494., /495., /496., /497., /498., /499., /500., /501., 
/502., /503., /504., /505., /506., /507., /508., /509., /510., /511., /512., /513., /514., /515., /516., 
/517., /518., /519., /520., /521., /522., /523., /524., /525., /526., /527., /528., /529., /530., /534., 
/535., /536., /537., /538., /542., /543., /544., /545., /546., /547., /548., /549., /550., /551., /552., 
/553., /554., /555., /556., /557., 558., 559., 560., 561., 562., 563., 564., 565.  számú módosító 
és kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
Visszavont módosító indítvány: T/6571/13. (Farkas Imre), T/6571/423. (Nógrádi László), 
T/6571/531., /532., /533. (Török Zsolt), T/6571/539., /540., /541. (Tatai-Tóth András). 
 
 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. 
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 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vo-
natkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bi-
zottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 
 
 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 
 A törvényjavaslat szövegében dőlt betűvel jelöljük az OGY. 2008. november 25-ei határozatának meg-
felelő döntést. 
 
 
 
 
 0/2. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz  -  a törvényjavaslat 18. § módosítását javasolja: 
 
„18. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan 
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladat-
mutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül a 3. számú mellék-
let 3., 6., 8. és 11-18. pontja és a 4. számú melléklet B) II. c) pontja, valamint a 8. számú mel-
léklet I. rész 1. [és], 3. és 4. pontja, II. rész 2. pontja, továbbá III. és IV. része szerinti elői-
rányzatok együttes összege.” 
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 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2/2. (559. sz. jav. - 22.§(2)), 21/4. (559. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.3.cím), 21/5. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 21/7. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 21/11. (559. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 21/12. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím2.alc), 21/13. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím3.alc), 21/14. 
(559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 21/15. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím6.alc), 21/16. (559. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.4.cím8.alc), 21/17. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím10.alc), 21/18. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím11.alc), 
21/19. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím12.alc), 22/6. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/6. (559. sz. jav. - 

1.mell.IX.fej.5.cím), 24/3. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 24/4. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím2.alc), 24/5. (559. sz. 

jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím3.alc), 25/3. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/5. (559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/2. 
(559. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 200/14. (559. sz. jav. - 3.mell.1.a)igény), 200/16. (559. sz. jav. - 3.mell.1.újc)), 200/17. 
(559. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)), 200/18. (559. sz. jav. - 3.mell.3.b)igény), 200/19. (559. sz. jav. - 3.mell.4.b)fajl.), 200/20. (559. 

sz. jav. - 3.mell.10.), 200/21. (559. sz. jav. - 3.mell.11.a)aa)), 200/22. (559. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.), 200/23. (559. sz. jav. - 

3.mell.11.c)ca)), 200/24. (559. sz. jav. - 3.mell.11.c)cb)), 200/25. (559. sz. jav. - 3.mell.11.c)cc)), 200/26. (559. sz. jav. - 

3.mell.11.d)), 202/1. (559. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.), 202/2. (559. sz. jav. - 3.mell.11.f)fajl.), 202/3. (559. sz. jav. - 

3.mell.11.g)fajl.), 202/4. (559. sz. jav. - 3.mell.11.h)fajl.), 202/5. (559. sz. jav. - 3.mell.11.i)), 202/6. (559. sz. jav. - 

3.mell.11.j)fajl.), 202/8. (559. sz. jav. - 3.mell.12.a)aa)fajl.), 202/9. (559. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)fajl.), 202/10. (559. sz. jav. - 

3.mell.12.a)ac)fajl.), 202/11. (559. sz. jav. - 3.mell.12.b)ba)fajl.), 202/12. (559. sz. jav. - 3.mell.12.b)bb)fajl.), 202/13. (559. sz. 

jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcaa)), 202/14. (559. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bca)bcab)), 202/15. (559. sz. jav. - 

3.mell.12.b)bc)bca)bcac)), 202/16. (559. sz. jav. - 3.mell.12.b)bc)bcb)), 202/17. (559. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 202/18. 
(559. sz. jav. - 3.mell.13.a)fajl.), 202/19. (559. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), 202/20. (559. sz. jav. - 3.mell.15.), 203/4. (559. sz. 

jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 203/5. (559. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.igény), 203/7. (559. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.fajl.), 203/9. (559. sz. 

jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 207/3. (559. sz. jav. - 3.mell.17.1.), 214/2. (559. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.h)), 214/3. (559. sz. jav. - 

4.mell.előir.), 214/4. (559. sz. jav. - 4.mell.A)előir.), 214/5. (559. sz. jav. - 4.mell.B)I.előir.), 214/6. (559. sz. jav. - 

4.mell.B)II.előir.), 214/8. (559. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 214/9. (559. sz. jav. - 4.mell.B)III.igény4.), 215/3. (559. sz. jav. - 

5.mell.10.előir.), 215/5. (559. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 215/6. (559. sz. jav. - 5.mell.12.igény), 219/2. (559. sz. jav. - 

5.mell.17.c)előir.), 222/1. (559. sz. jav. - 5.mell.23.), 227/2. (559. sz. jav. - 5.mell.új29.), 227/3. (559. sz. jav. - 

6.mell.1.igény3.6.1.), 227/4. (559. sz. jav. - 6.mell.1.igény4.), 227/5. (559. sz. jav. - 6.mell.1.igény6.4.), 227/6. (559. sz. jav. - 

6.mell.1.igény8.6.), 231/1. (559. sz. jav. - 8.mell.I.1.), 231/3. (559. sz. jav. - 8.mell.I.2.előir.), 231/4. (559. sz. jav. - 

8.mell.I.3.előir.), 231/7. (559. sz. jav. - 8.mell.I.új4.), 231/8. (559. sz. jav. - 8.mell.I.kieg.5.), 231/9. (559. sz. jav. - 8.mell.II.1.), 
231/10. (559. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.a)igény), 231/11. (559. sz. jav. - 8.mell.III.igény1.b)igény), 231/12. (559. sz. jav. - 

8.mell.III.igény1.c)igény), 231/13. (559. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.b)igény), 231/14. (559. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.c)igény), 
231/15. (559. sz. jav. - 8.mell.III.igény2.lez.), 231/18. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/22. (559. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/24. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/26. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 
232/2. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/2. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/4. (559. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/6. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 233/9. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.felv.), 233/11. 
(559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.b)), 233/13. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.c)), 233/15. (559. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.4.d)), 233/17. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.e)), 233/18. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.5.), 
233/21. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.6.), 236/3. (559. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/6. (559. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/2. (559. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.1.2.1.4.), 244/4. (559. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 244/5. (559. sz. 

jav. - 8.mell.kieg.3.3.6.), 244/18. (559. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), 244/19. (559. sz. jav. - 16.mell.XV.fej.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 2/1. Gy. Németh Erzsébet és Kovács Tibor képviselők - kapcsolódva a T/6571/96. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 1. pontja) -  a törvényjavaslat 21. § (4) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(4) [A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségveté-
si elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a – függetlenül 
a jogerős kiszabást végző szervtől – az önkormányzatot illeti meg.] Az önkormányzati 
költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és 
helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, valamint a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 
alapján a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevé-
tel 25%-a - függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől - az önkormányzatot illeti meg. A 
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság  végrehajtását kérő 
szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.” 
 
 Indokolás a T/6571/500. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 2/2. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz  -  a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Az e törvény 5. számú melléklet 6., 9., 15., 16., 19., 23. és 24. pontja, a 6. számú mellék-
let 1. pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. [és], 3. és 4. pontja, 
II. rész 2. pontja, továbbá a III. és IV. része alapján számított előirányzatok folyósítása – fi-
gyelemmel a 6. számú melléklet 1. pontjában meghatározottakra – az Áht. 101. §-ának (7) be-
kezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 3/1. Az Önkormányzati bizottság -  a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés e) pont 
módosítását javasolja: 
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, 
kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó 
egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi 
önkormányzat, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a 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:/ 
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„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 szakképzési évfolyamokon tanulók után a 3. számú 
melléklet 16.1.2. pont alatti normatív hozzájárulást igénybe veheti akkor, ha a központi kép-
zőhely nem rendelkezik OM azonosítóval.” 
 
 Indokolás a T/6571/561. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 4/1. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  
a törvényjavaslat 38. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött – külön jogsza-
bályban meghatározott feltételek mellett – a (2)-[(8)](9) bekezdések szerint visszavonhatatlan 
állami viszontgarancia áll fenn.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/466. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 4/2. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  
a törvényjavaslat 38. § (6) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt készfizető ke-
zesség állománya 2009. december 31-én nem haladhatja meg a [450 000,0] 900 000,0 millió 
forintot.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/466. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (466. sz. jav. - 38.§(6)), 4/3. (466. sz. jav. - 

38.§új(7)), 4/4. (466. sz. jav. - 42.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (466. sz. jav. - 38.§(1)), 4/3. (466. sz. jav. - 

38.§új(7)), 4/4. (466. sz. jav. - 42.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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 4/3. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  
a törvényjavaslat 38. § kiegészítését javasolja a következő új (7) bekezdés  felvételével: 
 
„(7) Amennyiben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a készfizető kezesség-vállalást a Magyar 
Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (a továbbiakban: MV Zrt.) kezességvállalási tevékenységének 
közreműködőjeként végzi, akkor a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által 2009. január 1-jét köve-
tően vállalt készfizető kezességhez kapcsolódó állami viszontgarancia érvényesítéséből eredő 
kifizetéseket 2009. évben a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. JEREMIE-
típusú pénzügyi eszközök jogcím-csoport, valamint a 29. jogcím-csoport, 1. A tudásalapú 
gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése jogcím terhére kell teljesíteni.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/466. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 4/4. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  
a törvényjavaslat 42. § módosítását javasolja: 
 
„42. § (1) [A Magyar Vállalkozásfinanszírozási] Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés 
Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi 
Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése priori-
tási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség állománya a 2009. évben 
nem haladhatja meg a 100 000,0 millió forintot. 
 
(2) Amennyiben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a készfizető kezesség-vállalást az MV Zrt. ke-
zességvállalási tevékenységének közreműködőjeként végzi, akkor az (1) bekezdés szerinti ál-
lományi keret összege a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által e minőségében – a 38. § (6) bekez-
dése szerinti állományi keretösszegen belül – vállalt készfizető kezesség állományával növe-
kedhet.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/466. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (466. sz. jav. - 38.§(1)), 4/2. (466. sz. jav. - 

38.§(6)), 4/4. (466. sz. jav. - 42.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (466. sz. jav. - 38.§(1)), 4/2. (466. sz. jav. - 

38.§(6)), 4/3. (466. sz. jav. - 38.§új(7)), pontjaiban foglaltakkal. 



- 8 - 

 6/1. Mádi László képviselő - kapcsolódva a T/6571/11. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/418. sz. ajánlás 5., 8., 18. és 19. pontjai) -  a törvényjavaslat 43. § kiegészítését java-
solja a következő új (3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) A Kormány a pénzügyminiszter útján az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és szám-
vevőszéki bizottsága előtt havonta beszámol a központi költségvetés általános tartalékának, 
céltartalékainak, stabilitási tartalékának és a fejezeti egyensúlyi tartalékainak tárgyhavi fel-
használásáról. Amennyiben a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás mértéke eléri az 
adott tartalék költségvetési törvényben előirányzott összegének egyötödét, a felhasználásához 
a Kormánynak — kötelezettségvállalásonként külön-külön, azok valamennyi lényeges eleme 
tekintetében — az Országgyűlés előzetes jóváhagyását kell kérnie.” 
 
 Indokolás a T/6571/422. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 9/1. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  
a törvényjavaslat 49. § kiegészítését javasolja a következő új (25) bekezdés  felvételével: 
 
„(25) Az Országgyűlés felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy - a pénzügyminiszter 
előzetes egyetértésével - a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, 12. cím, 25. alcím, 1. Az 
európai parlamenti választások támogatása jogcím-csoport előirányzata terhére a 12. cím, 25. 
alcím 2. A 2010. évi országgyűlési választások előkészítése jogcím-csoport javára előirányza-
tot csoportosítson át.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/465. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 9/2. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  
a törvényjavaslat 55. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új b) pont  felvételé-
vel: 
 
/(1) A Kjt./ 
 
„b) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetői illetményalap a 2009. évben 120 000 forint;” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45/4. (465. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím25.alc1.jcs), 
45/5. (465. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím25.alcúj2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/463. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 9/3. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  
a törvényjavaslat 55. § (1) bekezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) A Kjt./ 
 
„[b)] c) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2009. évben 20 000 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/463. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 9/4. Farkas Imre, Kovács Tibor és Kocsi László képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 63. § (1) bekezdés módosítását 
javasolják: 
 
„(1) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a regionális 
fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt decentralizált fejlesztési programok támogatási 
kereteinek régiónkénti összegét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg. [A XV. Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 3. Terület- és régiófej-
lesztési célelőirányzat jogcím-csoport, 3. Decentralizált területfejlesztési programok jog-
cím, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fe-
jezet, 10. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása, 14. A leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása címek, valamint az 5. szá-
mú melléklet 14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolatfelújításának támogatása pont forrásai a regionális területfejlesztési programok 
megvalósítását szolgálják.] A XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 
25. cím, 4. alcím, 3. Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat jogcím-csoport, 1. Központi 
fejlesztési feladatok jogcím a központi területfejlesztési program megvalósítását szolgálják.” 
 
 Indokolás a T/6571/459. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/3. (463. sz. jav. - 55.§(1)b)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/2. (463. sz. jav. - 55.§(1)újb)), pontjában fog-
laltakkal. 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 17/1. Halmai Gáborné képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz  -  a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új (3) bekezdés  felvéte-
lével: 
 
„(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az NSRK keretében nyújtott támogatás ked-
vezményezettje – kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – abban az esetben is 
jogosult az esedékes támogatás teljes, illetve köztartozással csökkentett összegére, amennyi-
ben az Áht. 10. §-ában foglalt fizetési kötelezettséggel összefüggő, esedékessé vált és még 
meg nem fizetett köztartozása van.” 
 
 Indokolás a T/6571/499. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 

 20/1. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10  Magyar Rádió támogatása 
     1  Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire[6 101,0] 5 901,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/491. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 21/1. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 10. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10  Magyar Rádió támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/1. (491. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím2.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
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     2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására[1 000,0] 1 200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/491. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

VI. BÍRÓSÁGOK fejezet 

 21/2. Dr. Csiha Judit képviselő - kapcsolódva a T/6571/5. számú módosító javaslat-
hoz () -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
   1  Bíróságok [64 708,6] 64 793,4 /+84,8 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások [46 424,3] 46 474,8 /+50,5 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [13 485,8] 13 502,1 /+16,3 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [9 891,9] 9 897,9 /+6,0 kiad./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 233,2] 245,2 /+12,0 kiad./ 
 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Bíróságok [68 961,1] 64 708,6 tám. 
    1  Személyi juttatások [49 645,9] 46 424,3 kiad. 
    2  Munkaadókat terhelő járulékok [14 516,7] 13 485,8 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/455. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 21/3. Dr. Csiha Judit képviselő - kapcsolódva a T/6571/5. számú módosító javaslat-
hoz () -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 15. alcím módosítását java-
solja: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/1. (491. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím1.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/3. (455. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     15  Fejezeti egyensúlyi tartalék [ 138,7] 53,9 /-84,8 kiad./ 
 [ 138,7] 53,9 /-84,8 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/455. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 

JÖVEDELEMADÓJA fejezet 

 21/4. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   1  A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó
 [131 040,0] 129 870,0 /-1170,0 kiad./ 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 21/5. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   2  A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése[12 746,6]             12 
746,7                 /+0,1 kiad./ 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/2. (455. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 21/6. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Erzsé-
bet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának  
       mérséklése [100 757,3] 100 009,4 /-747,9 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése[95 757,3] 100 
757,3 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 21/7. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése[100 757,3]
 100 485,0 /-272,3 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
3  A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése[95 757,3] 100 
757,3 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/3. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. 
(502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. 

sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 
231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 
244/17. (502. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 21/8. Dr. Magyar Bálint képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását java-
solja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok feladatai [22 530,8] 21 230,8 /-1300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Települési önkormányzatok feladatai [24 952,1] 22 530,8 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 21/9. Páva Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok feladatai [22 530,8] 22 030,8 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Települési önkormányzatok feladatai [24 952,1] 22 530,8 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/548. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/2. (492. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 
200/13. (492. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 209/1. (492. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)igény), 211/1. (492. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)igény), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24/1. (548. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 
231/5. (548. sz. jav. - 8.mell.I.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 21/10. A Sportbizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok feladatai [22 530,8] 22 030,8 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Települési önkormányzatok feladatai [24 952,1] 22 530,8 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/558. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a 
Sportbizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 21/11. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     1  Települési önkormányzatok feladatai [22 530,8] 18 208,5 /-4322,3 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Települési önkormányzatok feladatai [24 952,1] 22 530,8 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 21/12. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 2. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24/2. (558. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 
200/15. (558. sz. jav. - 3.mell.1.újc)), 231/6. (558. sz. jav. - 8.mell.I.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 16 - 

  4  Normatív hozzájárulások 
     2  Körzeti igazgatás [9 721,2] 9 731,6 /+10,4 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Körzeti igazgatás [13 942,4] 9 721,2 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 21/13. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 3. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     3  Körjegyzőség működése [4 701,4] 4 811,0 /+109,6 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
3  Körjegyzőség működése [6 742,8] 4 701,4 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 21/14. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 4. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     4  Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai [2 808,7] 2 826,6 /+17,9 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai [3 523,6] 2 808,7 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 21/15. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 6. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     6  Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása [ 162,8] 147,2
 /-15,6 kiad./ 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 21/16. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 8. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     8  Üdülőhelyi feladatok [9 408,3] 9 854,3 /+446,0 kiad./ 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 21/17. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 10. alcím módosítását 
javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     10  Pénzbeli szociális juttatások [68 551,4] 68 541,5 /-9,9 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
10  Pénzbeli szociális juttatások [69 583,4] 68 551,4 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 21/18. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 11. alcím módosítását 
javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[42 555,7]42 075,3 /-480,4 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[46 016,8] 42 555,7 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 21/19. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 12. alcím módosítását 
javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások[58 310,7]
 57 670,3 /-640,4 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások[63 392,0]
 58 310,7 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 22/1. Pokorni Zoltán és dr. Ángyán József képviselők - kapcsolódva a T/6571/175. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 143. és 528. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
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     13  Közoktatási hozzájárulások [419 029,1] 422 941,1 /+3912,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
13  Közoktatási hozzájárulások [458 430,4] 419 029,1 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- 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. 
 
 22/2. Dr. Magyar Bálint képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását java-
solja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [419 029,1] 420 329,1 /+1300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
13  Közoktatási hozzájárulások [458 430,4] 419 029,1 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 22/3. Dr. Magyar Bálint képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását java-
solja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/1. (453. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 207/2. (453. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 223/1. (453. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), 225/1. (453. 

sz. jav. - 5.mell.25.), 226/1. (453. sz. jav. - 5.mell.28.), 232/3. (453. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/8. (492. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 
200/13. (492. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 209/1. (492. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)igény), 211/1. (492. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)igény), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [419 029,1] 417 029,1 /-2000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
13  Közoktatási hozzájárulások [458 430,4] 419 029,1 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 22/4. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/115. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [419 029,1] 419 134,8 /+105,7 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
13  Közoktatási hozzájárulások [458 430,4] 419 029,1 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/521. 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 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 22/5. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/2. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 203/1. 
(493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 217/1. (493. sz. jav. - 5.mell.17.a)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/4. (521. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 214/1. 
(521. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.h)), 223/2. (521. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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T/6571/163. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 52., 213. és 523. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  4  Normatív hozzájárulások 
     13  Közoktatási hozzájárulások [419 029,1] 419 889,1 /+860,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
13  Közoktatási hozzájárulások [458 430,4] 419 029,1 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/523. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 22/6. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  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 [419 029,1] 418 884,5 /-144,6 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
13  Közoktatási hozzájárulások [458 430,4] 419 029,1 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 23/1. Pokorni Zoltán és dr. Ángyán József képviselők - kapcsolódva a T/6571/175. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 143. és 528. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/5. (523. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 204/1. 
(523. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 204/2. (523. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), 220/1. (523. sz. jav. - 5.mell.19.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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   5  Központosított előirányzatok [141 424,0] 139 053,0 /-2371,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Központosított előirányzatok [214 764,0] 141 424,0 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- 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. 
 
 23/2. Dr. Magyar Bálint képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [141 424,0] 143 424,0 /+2000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Központosított előirányzatok [214 764,0] 141 424,0 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 23/3. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Erzsé-
bet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [141 424,0] 140 024,0 /-1400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 25/1. 
(453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 207/2. (453. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 223/1. (453. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), 225/1. 
(453. sz. jav. - 5.mell.25.), 226/1. (453. sz. jav. - 5.mell.28.), 232/3. (453. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/3. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 
203/1. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 217/1. (493. sz. jav. - 5.mell.17.a)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Központosított előirányzatok [214 764,0] 141 424,0 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 23/4. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/115. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [141 424,0] 141 318,3 /-105,7 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Központosított előirányzatok [214 764,0] 141 424,0 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/521. 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 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 23/5. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth 
Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 25/2. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. 
(502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. 

sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 
231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 
244/17. (502. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/4. (521. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 
214/1. (521. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.h)), 223/2. (521. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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T/6571/163. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 52., 213. és 523. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [141 424,0] 140 564,0 /-860,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Központosított előirányzatok [214 764,0] 141 424,0 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/523. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 23/6. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   5  Központosított előirányzatok [141 424,0] 142 251,5 /+827,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Központosított előirányzatok [214 764,0] 141 424,0 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 24/1. Páva Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 348,8] 6 848,8 /+500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/5. (523. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 
204/1. (523. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 204/2. (523. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), 220/1. (523. sz. jav. - 5.mell.19.), pont-
jaiban foglaltakkal. 
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1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 842,9] 6 348,8 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/548. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 24/2. A Sportbizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 348,8] 6 848,8 /+500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 842,9] 6 348,8 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/558. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a 
Sportbizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 24/3. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 348,8] 6 407,0 /+58,2 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 842,9] 6 348,8 kiad. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/9. (548. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 
231/5. (548. sz. jav. - 8.mell.I.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/10. (558. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 
200/15. (558. sz. jav. - 3.mell.1.újc)), 231/6. (558. sz. jav. - 8.mell.I.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 24/4. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 2. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     2  Egyes szociális feladatok támogatása [105 980,4] 105 989,5 /+9,1 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Egyes szociális feladatok támogatása [111 828,4] 105 980,4 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 24/5. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 3. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     3  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [36 799,0]36 837,2
 /+38,2 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
3  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása[38 743,1]36 799,0 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 25/1. Pokorni Zoltán és dr. Ángyán József képviselők - kapcsolódva a T/6571/175. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 143. és 528. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. alcím módosítását javasolják: 
 



- 27 - 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [24 614,1] 23 073,1 /-1541,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [28 095,8] 24 614,1 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- 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. 
 
 25/2. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Erzsé-
bet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [24 614,1] 27 362,0 /+2747,9 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [28 095,8] 24 614,1 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/1. 
(453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 207/2. (453. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 223/1. (453. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), 225/1. (453. 

sz. jav. - 5.mell.25.), 226/1. (453. sz. jav. - 5.mell.28.), 232/3. (453. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. 

sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. 

- 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 
244/17. (502. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 25/3. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 4. alcím módosítását ja-
vasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
  8  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [24 614,1] 30 752,6 /+6138,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [28 095,8] 24 614,1 kiad. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 25/4. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Erzsé-
bet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   10  A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak 
          támogatása [10 570,0] 10 170,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 26/1. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. 
(502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. 

sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 
231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 
244/17. (502. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 25/5. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   10  A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása [10 570,0]10 170,0
 /-400,0 kiad./ 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 26/1. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Erzsé-
bet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 14. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 
   14  A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának 
          támogatása [6 050,0] 5 850,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 26/2. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 14. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 214/7. 
(502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. 

sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 
231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 
244/17. (502. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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   14  A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása[6 050,0]
 5 850,0 /-200,0 kiad./ 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

 36/1. Szabó Vilmos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosí-
tását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       4  A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése
  
 
 Indokolás a T/6571/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM fejezet 

 42/1. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/115. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 226,7] 2 876,7 /-350,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 250,3 /-350,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 3 226,7 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/440. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/1. (440. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 50/1. (440. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, Külügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási bizottság ülésén egyetért, 
a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizott-
ság ülésén nem ért egyet. 
 
 42/2. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/45. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 226,7] 2 926,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 300,3 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 3 226,7 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/445. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 42/3. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/45. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 226,7] 2 876,7 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 250,3 /-350,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 3 226,7 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/448. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49/2. (445. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/2. (448. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 49/3. (448. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 



- 32 - 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 42/4. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/45. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 226,7] 2 826,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 200,3 /-400,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 3 226,7 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/468. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 42/5. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 226,7] 2 926,7 /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 300,3 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 3 226,7 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/524. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/3. (468. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 49/1. (468. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45/2. (524. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj2.jc), pontjában foglaltakkal. 
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- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 42/6. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/6571/115. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 226,7] 2 826,7 /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 200,3 /-400,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 3 226,7 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/525. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 42/7. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/6571/115. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 226,7] 2 826,7 /-400,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 200,3 /-400,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 3 226,7 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/526. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/4. (525. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 46/5. (525. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/5. (526. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), 45/1. (526. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- támogatja: a Sportbizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 42/8. Dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva a T/6571/34. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 40. és 49. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 226,7] 3 196,7 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 600,3] 570,3 /-30,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Önkormányzati minisztérium igazgatása [3 399,5] 3 226,7 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/544. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 44/1. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/115. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási hivatalok [7 857,2] 7 757,2 /-100,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 141,0] 1 041,0 /-100,0 kiad./ 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Közigazgatási hivatalok [8 334,4] 7 857,2 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/440. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, Külügyi bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/2. (544. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/1. (440. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 50/1. (440. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj15.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási bizottság ülésén egyetért, 
a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizott-
ság ülésén nem ért egyet. 
 
 44/2. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/45. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási hivatalok [7 857,2] 7 207,2 /-650,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 141,0] 491,0 /-650,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Közigazgatási hivatalok [8 334,4] 7 857,2 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/448. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 44/3. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/45. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási hivatalok [7 857,2] 7 357,2 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 141,0] 641,0 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Közigazgatási hivatalok [8 334,4] 7 857,2 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/468. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/3. (448. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 49/3. (448. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/4. (468. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 49/1. (468. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alcúj13.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 44/4. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/6571/115. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási hivatalok [7 857,2] 7 757,2 /-100,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 141,0] 1 041,0 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Közigazgatási hivatalok [8 334,4] 7 857,2 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/525. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 44/5. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/6571/115. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási hivatalok [7 857,2] 7 757,2 /-100,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 141,0] 1 041,0 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Közigazgatási hivatalok [8 334,4] 7 857,2 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/526. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sportbizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/6. (525. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 46/5. (525. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/7. (526. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 45/1. (526. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcsúj2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 45/1. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/6571/115. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 2. jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat 
         2  Regionális Idegenforgalmi Bizottságok 
            Marketing kerete  500,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/526. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 45/2. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/6571/135. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 76., 98., 131., 136., 139., 160., 205., 212., 226., 230., 249., 
303., 310., 331., 365., 367., 373., 384. és 387. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jog-
cím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat 
        2  Légi marketing alap  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 42/7. (526. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 44/5. (526. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/5. (524. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/524. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 45/3. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport módosí-
tását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       6  Távhőszolgáltatás korszerűsítése [és kompenzáció]30 000,0 tám. 
 
 Indokolás a T/6571/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 45/4. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 25. alcím 1. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    25  Választások lebonyolítása 
       1  [Az európai parlamenti választások támogatása, és a 2010. évi 
           Országgyűlési választások előkészítése]  
        Az európai parlamenti választások támogatása [4 197,0] 4 100,0 /-97,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 487,6] 1 390,6 /-97,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/465. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/1. (465. sz. jav. - 49.§új(25)), 45/5. (465. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím25.alcúj2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 45/5. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 25. alcím kiegészítését javasolja a 
következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    25  Választások lebonyolítása 
      2 A 2010. évi országgyűlési választások előkészítése  97,0 /+97,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  97,0 /+97,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/465. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 46/1. Dr. Baráth Etele, Páva Zoltán és Pál Béla képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  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] 298,7 /-40,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 338,7] 298,7 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/497. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/1. (465. sz. jav. - 49.§új(25)), 45/4. (465. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.12.cím25.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/2. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 
46/3. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc23.jcs), 46/4. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc28.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 46/2. Dr. Baráth Etele, Páva Zoltán és Pál Béla képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 26. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása [2 179,9] 2 329,9 /+150,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 007,6] 2 157,6 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/497. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 46/3. Dr. Baráth Etele, Páva Zoltán és Pál Béla képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 26. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       23  Szabadidősport támogatása [ 296,0] 266,0 /-30,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 296,0] 266,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/497. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/1. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 
46/3. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc23.jcs), 46/4. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc28.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/1. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 
46/2. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 46/4. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc28.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 46/4. Dr. Baráth Etele, Páva Zoltán és Pál Béla képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
12. cím 26. alcím 28. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       28  Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok  
            működtetése és projektjei [ 351,1] 271,1 /-80,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 267,9] 187,9 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/497. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 46/5. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/6571/115. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       11  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,  
            fenntartása [ 190,8] 690,8 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 121,1] 621,1 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/525. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/1. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc2.jcs), 
46/2. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), 46/3. (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc23.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/6. (525. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 44/4. (525. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 49/1. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/45. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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 Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda teljes felújítása  900,0
 /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/468. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 49/2. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/45. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Győr Műjégpálya felújítása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/445. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/4. (468. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 44/3. (468. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/2. (445. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 49/3. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/45. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 124. és 177. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Győr Városi Strand felújítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/448. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 50/1. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/115. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       15  Hevesi Sport és Szabadidőcsarnok építésének megkezdése  450,0
 /+450,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  450,0 /+450,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/440. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/3. (448. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 44/2. (448. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/1. (440. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 44/1. (440. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási bizottság ülésén egyetért, 
a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizott-
ság ülésén nem ért egyet. 
 
 50/2. Dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva a T/6571/34. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 40. és 49. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      15 Nagykőrös játszóterek felújítása  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/544. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 50/3. Herbály Imre, Demendi László és Godó Lajos képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/280. számú módosító javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 111/12., 189/1., 202/2. és 
332/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészí-
tését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       5  Génbanki tevékenység feladatfinanszírozás  100,0 /+100,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/8. (544. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/5. (460. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 50/4. Dr. Ángyán József, Czerván György, Velkey Gábor, dr. Medgyasszay Lász-
ló és Karsai Péter képviselők - kapcsolódva a T/6571/280. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/413. sz. ajánlás 111/12., 189/1., 202/2. és 332/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
     6 Állami génmegőrzési feladatok támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/451. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 53/1. Dr. Ángyán József, Czerván György, Bagi Béla, Örvendi László József és 
Velkey Gábor képviselők - kapcsolódva a T/6571/128. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 72., 114. és 196. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [ 200,0] 500,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 68,0] 368,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/450. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/2. (451. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/1. (450. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazda-
sági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 55/1. Dr. Ángyán József, Czerván György, Bagi Béla, Örvendi László József és 
Velkey Gábor képviselők - kapcsolódva a T/6571/128. számú módosító javaslathoz 
(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 javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi  
             feladatok [1 637,5] 1 337,5 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 899,4] 599,4 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/450. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazda-
sági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 55/2. Dr. Ángyán József, Czerván György, Velkey Gábor, dr. Medgyasszay Lász-
ló és Karsai Péter képviselők - kapcsolódva a T/6571/280. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/413. sz. ajánlás 111/12., 189/1., 202/2. és 332/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi  
            feladatok [1 637,5] 1 137,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 899,4] 399,4 /-500,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/1. (450. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc13.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/4. (451. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/451. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 55/3. Karsai Péter képviselő - kapcsolódva a T/6571/130. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/181. sz. ajánlás 115. és 192. 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./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/467. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 55/4. Karsai Péter képviselő - kapcsolódva a T/6571/130. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/181. sz. ajánlás 115. és 192. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       26 Állami haltelepítési program  200,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/467. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/4. (467. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj26.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/3. (467. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Környezetvédelmi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 55/5. Herbály Imre, Demendi László és Godó Lajos képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/280. számú módosító javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 111/12., 189/1., 202/2. és 
332/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 8. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       8  Folyó kiadások és jövedelem-támogatások [83 886,6] 83 786,6 /-100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[83 822,8] 83 722,8 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet 

 63/1. Lázár János és Kontrát Károly képviselők - kapcsolódva a T/6571/51. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 81., 125. és 237. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása[5 706,1] 5 206,1 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 714,8] 1 214,8 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása[5 931,0] 5 706,1 tám. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/3. (460. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



- 49 - 

 
 Indokolás a T/6571/439. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 63/2. Lázár János és Kontrát Károly képviselők - kapcsolódva a T/6571/51. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 81., 125. és 237. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek [1 878,9] 1 578,9 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 534,0] 334,0 /-200,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 136,8] 36,8 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  Szakértői Intézetek [2 009,8] 1 878,9 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/439. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 63/3. Lázár János és Kontrát Károly képviselők - kapcsolódva a T/6571/51. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 81., 125. és 237. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   7  Rendőrség [189 309,3] 189 209,3 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [19 352,0] 19 252,0 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/2. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 63/3. 
(439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 63/4. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 63/5. (439. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc8.jcs), 63/6. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 63/7. (439. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/1. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 63/3. 
(439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 63/4. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 63/5. (439. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc8.jcs), 63/6. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 63/7. (439. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
7  Rendőrség [203 341,2] 189 309,3 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/439. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 63/4. Lázár János és Kontrát Károly képviselők - kapcsolódva a T/6571/51. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 81., 125. és 237. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 13. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   13  Központi Gazdasági Főigazgatóság [1 037,1] 837,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 678,2] 478,2 /-200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
13  Központi Gazdasági Főigazgatóság [1 096,2] 1 037,1 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/439. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 63/5. Lázár János és Kontrát Károly képviselők - kapcsolódva a T/6571/51. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 81., 125. és 237. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/1. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 63/2. 
(439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 63/4. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 63/5. (439. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc8.jcs), 63/6. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 63/7. (439. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/1. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 63/2. 
(439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 63/3. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 63/5. (439. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc8.jcs), 63/6. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 63/7. (439. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       8  Rendőrségi feladatellátás korszerűsítése [1 656,0] 256,0 /-1400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 656,0] 256,0 /-1400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/439. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 63/6. Lázár János és Kontrát Károly képviselők - kapcsolódva a T/6571/51. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 81., 125. és 237. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       18  Rendőrségi és büntetés-végrehajtási ágazati feladatok [1 380,0] 880,0
 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 880,0] 380,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/439. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 63/7. Lázár János és Kontrát Károly képviselők - kapcsolódva a T/6571/51. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 81., 125. és 237. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/1. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 63/2. 
(439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 63/3. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 63/4. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 63/6. 
(439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), 63/7. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/1. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 63/2. 
(439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 63/3. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 63/4. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 63/5. 
(439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc8.jcs), 63/7. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
     22 Új rendőrőrsépítési és - korszerűsítési program  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/439. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet 

 64/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása [4 191,4]4 091,4
 /-100,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 588,7] 488,7 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása [4 434,3] 4 191,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/428. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 64/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/1. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím), 63/2. 
(439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 63/3. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím), 63/4. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím), 63/5. 
(439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc8.jcs), 63/6. (439. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc18.jcs), pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65/1. (428. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj1.alcúj10.jcs), 65/3. (428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 65/6. (428. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 86/1. (428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása [4 191,4]4 091,4
 /-100,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 588,7] 488,7 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása [4 434,3] 4 191,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/431. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 64/3. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 79. és 92. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása [4 191,4]3 791,4
 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 588,7] 188,7 /-400,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása [4 434,3] 4 191,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65/2. (431. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.címúj1.alcúj11.jcs), 65/4. (431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 65/7. (431. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 86/2. (431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65/5. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 
65/8. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 80/1. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 86/4. (444. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 65/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasol-
ja a következő új 1. alcím új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     1 Beruházás 
       10  Déli pályaudvar fejlesztése  1 010,0 /+1010,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 010,0 /+1010,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/428. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 65/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasol-
ja a következő új 1. alcím új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1 Beruházás 
       11  Moszkva tér fejlesztése  1 010,0 /+1010,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 010,0 /+1010,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/431. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/3. 
(428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 65/6. (428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 86/1. (428. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/2. (431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/4. 
(431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 65/7. (431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 86/2. (431. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 65/3. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím 16. jogcím-
csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      [16  Közpolitikai feladatok ellátása] [ 85,0]  /-85,0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [ 85,0]  /-85,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/428. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 65/4. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím 16. jogcím-
csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      [16  Közpolitikai feladatok ellátása] [ 85,0]  /-85,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [ 85,0]  /-85,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/431. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/1. 
(428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj1.alcúj10.jcs), 65/6. (428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 86/1. (428. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/2. (431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/2. 
(431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj1.alcúj11.jcs), 65/7. (431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 86/2. (431. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 65/5. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 79. és 92. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [16  Közpolitikai feladatok ellátása] [ 85,0]  /-85,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [ 85,0]  /-85,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 65/6. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím 17. jogcím-
csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [17  Államigazgatás hatékonyságának növelése][ 125,0]  /-125,0 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
            [3  Dologi kiadások] [ 115,0]  /-115,0 kiad./ 
        [2  Felhalmozási költségvetés] 
           [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 10,0]  /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/428. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/3. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/8. 
(444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 80/1. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 86/4. (444. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/1. 
(428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj1.alcúj10.jcs), 65/3. (428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 86/1. (428. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 65/7. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím 17. jogcím-
csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      [17  Államigazgatás hatékonyságának növelése][ 125,0]  /-125,0 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
            [3  Dologi kiadások] [ 115,0]  /-115,0 kiad./ 
       [2  Felhalmozási költségvetés] 
           [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 10,0]  /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/431. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 65/8. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 79. és 92. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [17  Államigazgatás hatékonyságának növelése][ 125,0]  /-125,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [ 115,0]  /-115,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 10,0]  /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/2. (431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/2. 
(431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj1.alcúj11.jcs), 65/4. (431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 86/2. (431. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/3. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/5. 
(444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 80/1. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), 86/4. (444. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 



- 58 - 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67/1. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/279. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/18. és 297/15. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
       1 Debreceni lakótelepi fejlesztések  170,0 /+170,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  170,0 /+170,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/484. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67/2. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/279. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/18. és 297/15. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      2  Építésügyi célelőirányzat 
       1 Debreceni lakótelepi városrehabilitációs munkára  230,0 /+230,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  230,0 /+230,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/485. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/6. (484. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/7. (485. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 68/1. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/6571/197. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 71. és 94. pontjai) -  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 Kastélypark falkutatás  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/476. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 68/2. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/6571/197. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 71. és 94. pontjai) -  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 Kastélypark gondozási kezelése  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/477. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/3. (476. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/4. (477. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Sportbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 68/3. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/6571/369. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 76. és 112. pontjai) -  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 8-as főútvonal 11,5 tonnás megerősítésének tervezési feladatai  250,0
 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/475. 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. 
 
 75/1. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/95. számú módosító javas-
lathoz () -  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  Hevesi Kistérségi Innovációs Centrum és Ipari Park létesítése  300,0
 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/441. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/2. (475. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/1. (441. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 75/2. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/95. számú módosító javas-
lathoz () -  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  Gyöngyösi keleti elkerülő út megépítése  700,0 /+700,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/442. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 75/3. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/6571/369. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 76. és 112. pontjai) -  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  Zalalövői vasútvonal tanulmányterv elkészítése  200,0 /+200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/479. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86/3. (442. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/5. (479. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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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. 
 
 75/4. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 79. és 92. pontjai) -  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 Karcagon a Püspökladányi út laktanyánál lévő szakasza 
                körforgalmának kiépítése  300,0 /+300,0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/518. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 80/1. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 79. és 92. 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 Győr Sziget-Révfalu híd és csatlakozó úthálózat 
            (I. ütem)  1 310,0 /+1310,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 310,0 /+1310,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/8. (518. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/3. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/5. 
(444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 65/8. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 86/4. (444. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 80/2. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 79. és 92. 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 Karcagon a Széchenyi sugárút és a Püspökladányi út 
              kereszteződésében jelzőlámparendszer kiépítése  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/519. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 81/1. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 79. és 92. pontjai) -  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 út Kisújszállás-Karcag közötti szakasz 2x2 sávosításának  
             megkezdése  700,0 /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  700,0 /+700,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/9. (519. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/513. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 81/2. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/19. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 77. és 89. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      6 471-es főútvonal rekonstrukciós munkáinak megkezdése  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/552. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 81/3. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/18. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 81. és 88. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jog-
cím  felvételével: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
         6  A 471-es főútvonal Nyírbátor és Nyírbogát településeket elkerülő szakaszai építésé-
nek megkezdése (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 86/5. (513. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/10. (552. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/555. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 86/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  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./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/428. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 86/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  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./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/11. (555. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/1. (428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/1. 
(428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj1.alcúj10.jcs), 65/3. (428. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 65/6. (428. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 700,0] 
 /-700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/431. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 86/3. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/95. számú módosító javas-
lathoz () -  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./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/442. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 86/4. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 79. és 92. 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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/2. (431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/2. 
(431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj1.alcúj11.jcs), 65/4. (431. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 65/7. (431. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75/2. (442. sz. jav. - 

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

 
 
 Indokolás a T/6571/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 86/5. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 79. és 92. 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./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/513. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 112/1. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/95. számú módosító ja-
vaslathoz () -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-
csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64/3. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím), 65/5. 
(444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc16.jcs), 65/8. (444. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím2.alc17.jcs), 80/1. (444. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/1. (513. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         3  Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása[ 700,0] 400,0
 /-300,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 400,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/441. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 112/2. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/6571/369. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 76. és 112. 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./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/475. 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. 
 
 112/3. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/6571/197. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 71. és 94. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75/1. (441. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/3. (475. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         3  Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása[ 700,0] 550,0
 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 550,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/476. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 112/4. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/6571/197. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 71. és 94. 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] 550,0
 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 550,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/477. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/1. (476. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/2. (477. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 112/5. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/6571/369. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 76. és 112. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         3  Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása[ 700,0] 500,0
 /-200,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 500,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/479. 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. 
 
 112/6. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/279. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/18. és 297/15. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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] 530,0
 /-170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 530,0 /-170,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/484. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75/3. (479. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/1. (484. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 112/7. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/279. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/18. és 297/15. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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] 470,0
 /-230,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 470,0 /-230,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/485. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 112/8. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 79. és 92. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
      4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
         3  Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik 
               támogatása [ 700,0] 400,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 400,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/518. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/2. (485. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc2.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75/4. (518. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj4.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 112/9. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/38. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 79. és 92. 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] 550,0
 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 550,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/519. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 112/10. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/19. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 77. és 89. 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./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/552. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80/2. (519. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/2. (552. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 112/11. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/18. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 81. és 88. 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./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/555. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 128/1. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/37. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 132. és 144. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása [5 670,0]4 870,0
 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 1 440,8 /-800,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 957,8] 5 670,0 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/471. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/3. (555. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím4.alc3.jcsúj6.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136/1. (471. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 128/2. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/121. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 91. és 276. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása [5 670,0]5 170,0
 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 1 740,8 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 957,8] 5 670,0 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/483. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 128/3. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/118. számú módosító ja-
vaslathoz (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 [5 670,0]4 470,0
 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 1 040,8 /-1200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 957,8] 5 670,0 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/550. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139/1. (483. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc37.jcsúj1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134/1. (550. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvé-
delmi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 128/4. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/118. számú módosító ja-
vaslathoz (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 [5 670,0]4 690,0
 /-980,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 240,8] 1 260,8 /-980,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[5 957,8] 5 670,0 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/551. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 128/5. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/125. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 95. és 274. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság[ 905,9] 875,9
 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 252,4] 222,4 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/554. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134/2. (551. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/1. (554. sz. jav. - 

1.mell.XVI.fej.10.cím2.alcúj46.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvé-
delmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 134/1. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/118. számú módosító ja-
vaslathoz (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 Szennyvízhálózat kiépítése Nyírkáta-Terrem-Bátorliget 
           településen  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/550. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 134/2. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/118. számú módosító ja-
vaslathoz (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 Szennyvízhálózat kiépítése Nyírbogát településen  980,0 /+980,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  980,0 /+980,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/551. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128/3. (550. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128/4. (551. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvé-
delmi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 136/1. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/37. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 132. és 144. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Dunaújváros, Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs és Kisapostag települések szennyvíz-
csatornázása II. ütem  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/471. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 139/1. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/6571/121. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 91. és 276. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      37  Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 
       1 Pilisborosjenő határában hulladéklerakó építése  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 128/1. (471. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128/2. (483. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/483. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/1. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/125. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 95. és 274. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
     46 Szatmár-Beregi Nemzeti Park Igazgatóság megalakításának 
           előkészületi munkálatai  30,0 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/554. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVII. XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 

fejezet 

 148/2. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/276. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/15. és 294/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 Debrecen új buszpályaudvar létesítése  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128/5. (554. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.2.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/480. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/3. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/279. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/18. és 297/15. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 44. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
     4-es főút debreceni átvezető szakaszának felújítása  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/482. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/4. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/278. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/17. és 297/16. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 45. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      45 471-es főút felújítása, bővítése  170,0 /+170,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  170,0 /+170,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/6. (480. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím8.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/8. (482. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím8.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/7. (481. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím8.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/5. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/277. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/16. és 297/17. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
     46 Közlekedési zajvédelem  20,0 /+20,0 tám./ 
        2 Felhalmozási költségvetés 
            5  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/488. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/6. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/276. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/15. és 294/1. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    8  Fejezeti tartalék   
       1  Fejezeti általános tartalék [1 175,8] 925,8 /-250,0 kiad./   
 [1 175,8] 925,8/-250,0 tám./
   

 
 
 Indokolás a T/6571/480. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/9. (488. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím8.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/2. (480. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím1.alcúj4.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/7. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/278. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/17. és 297/16. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok  1 175,8 tám. 
    8  Fejezeti tartalék   
       1  Fejezeti általános tartalék [1 175,8] 1 005,8/-170,0 kiad./
  
 [1 175,8] 1 005,8/-170,0 tám./
   

 
 
 Indokolás a T/6571/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/8. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/279. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/18. és 297/15. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Fejezeti tartalék 
       1  Fejezeti általános tartalék [1 175,8] 1 025,8 /-150,0 kiad./  
 [1 175,8] 1 025,8 /-150,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/482. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/4. (481. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj45.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/3. (482. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj44.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 148/9. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/277. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/16. és 297/17. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVII. fejezet 12. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Fejezeti tartalék  
       1  Fejezeti általános tartalék [1 175,8] 1 155,8 /-20,0 kiad./   
 [1 175,8] 1 155,8 /-20,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/488. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 

 148/10. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módo-
sító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosí-
tását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 4 926,4 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 523,6 /-200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/424. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/5. (488. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj46.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/21. (424. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj23jc), pontjában foglaltakkal. 
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 148/11. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módo-
sító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosí-
tását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 5 026,4 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 623,6 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/426. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/12. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módo-
sító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosí-
tását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 4 926,4 /-200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 523,6 /-200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/429. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/17. (426. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj17.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/19. (429. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj19.jc), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/13. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módo-
sító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosí-
tását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 4 926,4 /-200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 523,6 /-200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/430. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/14. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyu-
la és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/114. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 4 826,4 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 423,6 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/437. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/20. (430. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj21.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/22. (437. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.3.cím), 
157/3. (437. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/15. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/272. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/13. és 325/3. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 4 826,4 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 423,6 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/447. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/16. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 4 826,4 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 423,6 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/470. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/3. (447. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), 152/37. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 157/6. (447. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 157/24. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/15. (470. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12jc), 157/25. (470. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/17. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/41. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 79. és 325. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 4 726,4 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 323,6 /-400,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/512. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/18. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/20. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 82. és 90. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 4 926,4 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 523,6 /-200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/514. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/13. (512. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj11jc), 157/19. (512. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/3. (514. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), 152/12. (514. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj10jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/19. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 4 976,4 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 573,6 /-150,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/515. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/20. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/272. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/13. és 325/3. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 5 101,4 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 698,6 /-25,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/9. (515. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj9jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/1. (546. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/21. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/397. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 111/20. és 326/6. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 126,4] 5 101,4 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 723,6] 698,6 /-25,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [5 386,7] 5 126,4 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/547. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/22. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyu-
la és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/114. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   3  Közgyűjtemények [11 118,4] 11 695,9 /+577,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [7 594,7] 8 032,2 /+437,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 417,9] 2 557,9 /+140,0 kiad./ 
 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
3  Közgyűjtemények [11 695,9] 11 118,4 tám. 
   1  Személyi juttatások [8 032,2] 7 594,7 kiad. 
   2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 557,9] 2 417,9 kiad. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/4. (547. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/437. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/23. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyu-
la, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/114. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 85., 129., 201., 211., 225., 265. és 
313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 4. cím módosítását javasol-
ják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   4  Művészeti intézmények [5 743,4] 6 079,6 /+336,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 840,2] 5 094,9 /+254,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 518,8] 1 600,3 /+81,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  Művészeti intézmények [6 079,6] 5 743,4 tám. 
1  Személyi juttatások [5 094,9] 4 840,2 kiad. 
2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 600,3] 1 518,8 kiad. 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/432. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148/24. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyu-
la, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/114. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 85., 129., 201., 211., 225., 265. és 
313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 6. cím módosítását javasol-
ják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/14. (437. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
157/3. (437. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti 
főösszeget is érint (az eltérés 13,4 mFt) (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154/1. (432. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   6  Egyéb kulturális intézmények [8 567,5] 9 087,5 /+520,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 291,1] 5 539,4 /+248,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 469,3] 1 548,7 /+79,4 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 216,1] 408,4 /+192,3 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
6  Egyéb kulturális intézmények [8 895,2] 8 567,5 tám. 
1  Személyi juttatások [5 539,4] 5 291,1 kiad. 
2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 548,7] 1 469,3 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/436. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 151/1. Pokorni Zoltán és dr. Ángyán József képviselők - kapcsolódva a T/6571/99. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 300., 320. és 328. pontjai) -  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím elha-
gyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         [27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció] [ 105,0]  /-105,0 tám./ 
             [2  Felhalmozási költségvetés] 
               [4  Kormányzati beruházásg [ 105,0]  /-105,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/452. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154/2. (436. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/27. (452. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc30.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 151/2. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/99. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 300., 320. és 328. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         [27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció] [ 105,0]  /-105,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 105,0]  /-105,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/545. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 151/3. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/20. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 82. és 90. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 27. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció [ 105,0] 5,0 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 105,0] 5,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/514. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/25. (545. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj6.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/18. (514. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
152/12. (514. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj10jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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" 152/1. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/272. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/13. és 325/3. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 7. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
   1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       7  Kassai Thália Színház felújításának támogatása  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Felújítás  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/2. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és dr. Fazekas Sándor képvi-
selők - kapcsolódva a T/6571/272. számú módosító javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 
249/13. és 325/3. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       7  Debreceni Csokonai Színház rekonstrukciója I. ütem 300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/487. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/20. (546. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/9. (487. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



- 93 - 

 152/3. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/272. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/13. és 325/3. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 7. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         7 Győri Nemzeti Színház rekonstrukciója  3 500,0 /+3500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 500,0 /+3500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/447. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/4. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/397. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 111/20. és 326/6. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 8. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8 Borsi (Szlovákia) Rákóczi kastély felújítása  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/547. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/15. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
152/37. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 157/6. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 157/24. (447. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/21. (547. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/5. Dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva a T/6571/149. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        8 Nagykőrös Petőfi S. Általános iskola felújítása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/543. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/6. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/39. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 157. és 324. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        8 Karcagi felsőfokú informatikus képzés eszköztámogatása  150,0
 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/517. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/14. (543. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/21. (517. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/7. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         8  Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése  510,0 /+510,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  510,0 /+510,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/443. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/8. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/149. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       8 A nyírbogáti Vántus István általános iskola rekonstrukciója  456,0
 /+456,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  456,0 /+456,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/553. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/4. (443. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/15. (553. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/9. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         9 Tiszafüred-Tiszaörvény Turisztikai Központ kialakítása  150,0
 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/515. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/10. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         9 Tiszafüredi Gólyafészek Panzió átalakítása  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/19. (515. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/20. (516. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/516. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/11. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és dr. Fazekas Sándor képvi-
selők - kapcsolódva a T/6571/273. számú módosító javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 
249/14. és 326/11. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       10 A Debrecenben épülő új színházépület belső építészeti 
           költségeinek támogatása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/486. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/12. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/20. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 82. és 90. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         10 Tiszafüred városközpont rehabilitációja  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158/2. (486. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím50.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/514. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/13. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/41. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 79. és 325. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         11 Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola felújítá-
sa  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/512. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/14. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         12 Dunaújvárosi Szalki-sziget és szabad strand hasznosítása  800,0
 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/18. (514. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
151/3. (514. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/17. (512. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
157/19. (512. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/469. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/15. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         12 Dunaújvárosi Vidámpark területén művelődési, sport és rekreációs központ kialakítá-
sa  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/470. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/16. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         12 Győr Napóleon-ház felújítása  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/7. (469. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/16. (470. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
157/25. (470. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/446. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/17. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módo-
sító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       17 A Budai Vár falainak rekonstrukciója  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/426. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/18. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módo-
sító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       18 A Budai Vár útburkolatának rekonstrukciója  874,5 /+874,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/5. (446. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/11. (426. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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             4  Kormányzati beruházás  874,5 /+874,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/427. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/19. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módo-
sító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       19  A Halászbástya rekonstrukciója  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/429. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/20. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módo-
sító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         21  A Magdolna-torony rekonstrukciója  200,0 /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/36. (427. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/12. (429. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/430. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/21. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módo-
sító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 4. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
       23 A budai Várbarlang felújítása  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/424. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/22. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és dr. Fazekas Sándor képvi-
selők - kapcsolódva a T/6571/114. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 2. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/13. (430. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/10. (424. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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         2  Debreceni Ady Endre Gimnázium felújítása  460,0 /+460,0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
             2 Felújítás  460,0 /+460,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/510. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/23. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és dr. Fazekas Sándor képvi-
selők - kapcsolódva a T/6571/114. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 3. jog-
cím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási tevéekenységek és szolgáltatások beruházásai 
         3  Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium felújítása  460,0 /+460,0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
             2 Felújítás  460,0 /+460,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/509. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/24. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és dr. Fazekas Sándor képvi-
selők - kapcsolódva a T/6571/114. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport új 4. jog-
cím  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/12. (510. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/11. (509. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási tevéekenységek és szolgáltatások beruházásai 
         4  Debreceni Epreskert utcai Általános Iskola tornaterem bővítése  210,0
 /+210,0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  210,0 /+210,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/508. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/25. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/6571/99. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 300., 320. és 328. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       6  Világörökségi helyszínek támogatása  150,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások  50,0 /+50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  10,0 /+10,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  45,0 /+45,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/545. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/10. (508. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/2. (545. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 152/26. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/99. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 300., 320. és 328. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 29. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       29  Közoktatás speciális feladatainak támogatása [ 340,0] 114,0 /-226,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 240,0] 80,0 /-160,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 72,0] 24,0 /-48,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 28,0] 10,0 /-18,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/520. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/27. Pokorni Zoltán és dr. Ángyán József képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/99. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 300., 320. és 328. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 30. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       30  [Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat] 
          Célelőirányzat a Kistelepülési Közoktatás Minőségének 
           Fejlesztésére  105,0 /+105,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 200,0] 305,0 /+105,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/452. számon. 

 Megjegyzés: A mód. indítvány ugyan fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz, de fe-
jezeti főösszeget érint (az eltérés +161,2 mFt). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/29. (520. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 152/30. (520. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj35.jcs), 152/34. (520. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/1. (452. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs27.jc), pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bi-
zottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/28. Pokorni Zoltán és dr. Ángyán József képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/99. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 300., 320. és 328. pontjai) -  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  [Nemzeti Tehetség Program] 
       Tehetségtámogatási programok [ 500,0]  /-500,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 360,0]  /-360,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 110,0]  /-110,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 30,0]  /-30,0 kiad./ 
          1  Nemzeti Tehetség Program  400,0 /+400,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 
          2  Nemzeti Tehetség Program a Kistelepülési iskolákban 100,0 /+100,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/6571/454. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/29. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/99. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 300., 320. és 328. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       34  Nemzeti Tehetség Program [ 500,0] 328,4 /-171,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 360,0] 240,0 /-120,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 110,0] 73,4 /-36,6 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 30,0] 15,0 /-15,0 kiad./ 
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 Indokolás a T/6571/520. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/30. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/99. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 300., 320. és 328. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       35  A közoktatási intézmények iskolán kívüli nevelési programjainak 
                támogatása  397,6 /+397,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  397,6 /+397,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/520. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/31. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyu-
la, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/114. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 85., 129., 201., 211., 225., 265. és 
313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 38. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       38  Felsőoktatási szak- és tankönyvek kiadásának támogatása  200,0
 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/26. (520. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc29.jcs), 152/30. (520. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj35.jcs), 152/34. (520. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/26. (520. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc29.jcs), 152/29. (520. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 152/34. (520. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/435. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/32. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/99. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 300., 320. és 328. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      46  Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban, a jegyzetkiadás támogatá-
sa  300,0 /+300,0 kiad./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  230,0 /+230,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  70,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/522. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/33. Teleki László képviselő - kapcsolódva a T/6571/166. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 278. és 333. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 7. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       4  Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása [ 322,5] 742,5
 /+420,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/2. (435. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154/3. (522. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 248,0] 548,0 /+300,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 74,5] 194,5 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/472. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 152/34. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/99. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 300., 320. és 328. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       4  Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása [ 322,5] 161,3
 /-161,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 248,0] 124,0 /-124,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 74,5] 37,3 /-37,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/520. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/35. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, 
Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Szabó Gyula és Tóth 
Tiborné dr. képviselők - kapcsolódva a T/6571/166. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 278. és 333. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 7. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154/4. (472. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alc4.jcs), 
157/8. (472. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 157/16. (472. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/26. (520. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alc29.jcs), 152/29. (520. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc34.jcs), 152/30. (520. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím4.alcúj35.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       4  Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása [ 322,5] 622,5
 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 248,0] 448,0 /+200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 74,5] 174,5 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/536. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bi-
zottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/36. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módo-
sító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 11. alcím 10. 
jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
       [10  Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok] [ 874,5] 
 /-874,5 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 400,0]  /-400,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 120,0]  /-120,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 50,0]  /-50,0 kiad./ 
 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 304,5] 
 /-304,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/427. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/13. (536. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 157/22. (536. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/18. (427. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj18.jc), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152/37. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/272. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/13. és 325/3. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 11. alcím 10. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
       [10  Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok] [ 874,5] 
 /-874,5 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 400,0]  /-400,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 120,0]  /-120,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 50,0]  /-50,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 304,5] 
 /-304,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/447. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 154/1. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/114. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 85., 129., 201., 211., 225., 265. és 
313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 11. alcím 10. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
       10  Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok[ 874,5] 538,3 /-336,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 50,0] 31,7 /-18,3 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 304,5] 
 /-304,5 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/15. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
152/3. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), 157/6. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 157/24. 
(447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/23. (432. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/432. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 154/2. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/114. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 85., 129., 201., 211., 225., 265. és 
313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 11. alcím 10. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
       10  Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok[ 874,5] 354,5 /-520,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [1  Személyi juttatások] [ 400,0]  /-400,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 120,0]  /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/436. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 154/3. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/99. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 300., 320. és 328. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 11. alcím 10. jogcím-csoport módosítását 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] 574,5 /-300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 400,0] 300,0 /-100,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 120,0] 90,0 /-30,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 304,5] 134,5 /-170,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/24. (436. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.6.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/522. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 154/4. Teleki László képviselő - kapcsolódva a T/6571/166. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 278. és 333. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 13. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
       4  Nem állami intézmények felújítás, beruházás [2 730,9] 2 660,9 /-70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások[2 730,9] 2 660,9 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/472. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 154/5. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 31. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       5  Kazán István Kamaraszínház támogatása  5,0 /+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  5,0 /+5,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/32. (522. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alc46.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/33. (472. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), 157/8. (472. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 157/16. (472. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/18. (474. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), pontjában foglaltakkal. 



- 114 - 

 
 Indokolás a T/6571/474. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/1. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/172. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 234. és 336. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
       7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása[3 750,0]
 3 450,0 /-300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 2 150,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/434. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/2. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/114. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 85., 129., 201., 211., 225., 265. és 
313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 32. alcím 7. jog-
cím-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]
 3 550,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 2 250,0 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158/1. (434. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím39.alc9.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/435. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/3. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula 
és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/114. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosí-
tását 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] 3 472,5 /-277,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 2 172,5 /-277,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/437. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/4. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 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]
 3 240,0 /-510,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 1 940,0 /-510,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/31. (435. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím5.alcúj38.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/14. (437. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
148/22. (437. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.3.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/443. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/5. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 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]
 3 150,0 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 1 850,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/446. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/6. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/272. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/13. és 325/3. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 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]
 1 574,5 /-2175,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 274,5 /-2175,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/7. (443. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/16. (446. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/447. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/7. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 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]
 2 950,0 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 1 650,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/469. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/8. Teleki László képviselő - kapcsolódva a T/6571/166. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 278. és 333. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 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]
 3 550,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 2 250,0 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/15. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
152/3. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), 152/37. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 157/24. 
(447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím35.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/14. (469. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/472. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 157/9. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és dr. Fazekas Sándor képvi-
selők - kapcsolódva a T/6571/272. számú módosító javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 
249/13. és 325/3. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 32. al-
cím 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] 3 450,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 2 150,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/487. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 157/10. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és dr. Fazekas Sándor képvi-
selők - kapcsolódva a T/6571/114. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
       7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása[3 750,0]
 3 540,0 /-210,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 2 240,0 /-210,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/33. (472. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), 154/4. (472. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alc4.jcs), 157/16. (472. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/2. (487. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/508. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/11. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és dr. Fazekas Sándor képvi-
selők - kapcsolódva a T/6571/114. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
       7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása[3 750,0]
 3 290,0 /-460,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 1 990,0 /-460,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/509. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/12. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és dr. Fazekas Sándor képvi-
selők - kapcsolódva a T/6571/114. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 71., 
85., 129., 201., 211., 225., 265. és 313. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
       7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása[3 750,0]
 3 290,0 /-460,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 1 990,0 /-460,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/24. (508. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj4.jc.), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/23. (509. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj3.jc.), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/510. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/13. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, 
Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Szabó Gyula és Tóth 
Tiborné dr. képviselők - kapcsolódva a T/6571/166. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 278. és 333. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 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] 3 550,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 2 250,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/536. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bi-
zottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/14. Dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva a T/6571/149. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/22. (510. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcsúj2.jc.), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/35. (536. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), 157/22. (536. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása[3 750,0]
 3 450,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 2 150,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/543. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/15. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/6571/149. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 27. és 109. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 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] 3 294,0 /-456,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 450,0] 1 994,0 /-456,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/553. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/16. Teleki László képviselő - kapcsolódva a T/6571/166. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 278. és 333. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 34. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       4  Művészeti tevékenységek támogatása [2 138,1] 1 988,1 /-150,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/5. (543. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/8. (553. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj8.jc), pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 378,1] 1 228,1 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/472. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 157/17. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 34. alcím 4. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       4  Művészeti tevékenységek támogatása [2 138,1] 2 123,1 /-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 378,1] 1 363,1 /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/473. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/18. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 34. alcím 4. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       4  Művészeti tevékenységek támogatása [2 138,1] 2 133,1 /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 378,1] 1 373,1 /-5,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/33. (472. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), 154/4. (472. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím13.alc4.jcs), 157/8. (472. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/27. (473. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcsúj3.jc), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/474. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/19. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/41. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 79. és 325. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 34. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       4  Művészeti tevékenységek támogatása [2 138,1] 1 938,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 378,1] 1 178,1 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/512. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/20. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 34. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       4  Művészeti tevékenységek támogatása [2 138,1] 1 938,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 378,1] 1 178,1 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/516. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154/5. (474. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím31.alcúj5.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/17. (512. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
152/13. (512. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj11jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/10. (516. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj9jc), pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/21. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/6571/39. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 157. és 324. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 34. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       4  Művészeti tevékenységek támogatása [2 138,1] 1 988,1 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 378,1] 1 228,1 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/517. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/22. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, 
Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Szabó Gyula és Tóth 
Tiborné dr. képviselők - kapcsolódva a T/6571/166. számú módosító javaslathoz 
(T/6571/181. sz. ajánlás 278. és 333. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 34. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       4  Művészeti tevékenységek támogatása [2 138,1] 2 038,1 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 378,1] 1 278,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/536. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/6. (517. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/35. (536. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím7.alc4.jcs), 157/13. (536. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bi-
zottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kul-
turális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/23. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyu-
la, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/166. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 278. és 333. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 35. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
       3  Egyéb civil és non-profit szervezetek [ 190,0] 290,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 190,0] 290,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/433. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/24. Dr. Szakács Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/272. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 249/13. és 325/3. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 35. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
       4  Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok [ 
228,7] 78,7 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 170,7] 20,7 /-150,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158/3. (433. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím50.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/15. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
152/3. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj7.jc), 152/37. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím11.alc10.jcs), 157/6. 
(447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/447. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/25. Dr. Dorkota Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/46. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 80. és 326. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 35. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
       4  Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok [ 
228,7] 128,7 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 170,7] 70,7 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/470. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/26. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyu-
la, Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva 
a T/6571/168. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 334. és 388. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 35. alcím 5. jogcím-csoport 1. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
      5  Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 
         1  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása[ 640,0] 665,0
 /+25,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 640,0] 665,0 /+25,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148/16. (470. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 
152/15. (470. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj12jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158/4. (438. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím50.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/438. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157/27. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 35. alcím 5. jogcím-
csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
      5  Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 
         3  Magyar Versmondók Egyesülete támogatása  15,0 /+15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  15,0 /+15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/473. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 158/1. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/172. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 234. és 336. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 39. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       9  Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások[ 796,8]
 1 096,8 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 796,8] 1 096,8 /+300,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/17. (473. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím34.alc4.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/1. (434. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím32.alc7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/434. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 158/2. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és dr. Fazekas Sándor képvi-
selők - kapcsolódva a T/6571/273. számú módosító javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 
249/14. és 326/11. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 50. 
alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    50  Fejezeti tartalék 
       [1  Fejezeti általános tartalék] [ 300,0]  /-300,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 300,0] 
 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/486. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 158/3. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a T/6571/166. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 278. és 333. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 50. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    50  Fejezeti tartalék 
       1  Fejezeti általános tartalék [ 300,0] 200,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0] 200,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/433. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/11. (486. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj10.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/23. (433. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím35.alc3.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági 
bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 158/4. Halász János, Kiss Attila, Gulyás Dénes, dr. Gyimesi Endre, Tellér Gyula, 
Vincze László, Kubatov Gábor és dr. Cser-Palkovics András képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/168. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 334. és 388. pontjai) -  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 50. alcím 1. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    50  Fejezeti tartalék 
       1  Fejezeti általános tartalék [ 300,0] 275,0 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0] 275,0 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/438. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 159/1. A Sportbizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   3  Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintéze-
tek [9 054,3] 8 974,3 /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[8 233,3] 8 153,3 /-80,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
3  Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek
 [9 119,2] 9 054,3 tám. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157/26. (438. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.11.cím35.alc5.jcs1.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/3. (557. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.4.címúj1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/557. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 159/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 4. cím módosítását javasol-
ja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei[1 920,9] 2 070,9 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [12 797,7] 12 827,7 /+30,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 180,2] 4 200,2 /+20,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [17 469,5] 17 569,5 /+100,0 kiad./ 
 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei [1 956,3] 1 920,9 tám. 
   1  Személyi juttatások [13 334,6] 12 797,7 kiad. 
   2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 352,0] 4 180,2 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/425. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 159/3. A Sportbizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 4. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei[1 920,9] 2 000,9 /+80,0 tám./ 
    1  Országos sportegészségügyi hálózat működtetése 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások  60,0 /+60,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  20,0 /+20,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei [1 956,3] 1 920,9 tám. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162/1. (425. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), 163/2. 
(425. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/557. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 160/1. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/6571/316. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 160. és 162. pontjai) -  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  Körmendi mentőállomás felújítása  30,0 /+30,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/478. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 160/2. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. 
Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, 
dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a T/6571/286. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 118/2. és 344/2. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat [ 546,3] 632,3 /+86,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 578,2] 664,2 /+86,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Országos Mentőszolgálat [ 578,2] 546,3 tám. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/1. (557. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.3.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162/2. (478. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/449. 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. 
 
 162/1. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 8. cím módosítását javasol-
ja: 
 
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./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/425. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 162/2. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/6571/316. számú módosító javas-
lathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 160. és 162. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Egészségbiztosítási Felügyelet [ 730,0] 700,0 /-30,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 342,6] 312,6 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/478. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/3. (449. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/2. (425. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.4.cím), 163/2. 
(425. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160/1. (478. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.4.címúj4.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 162/3. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/6571/115. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Egészségbiztosítási Felügyelet [ 730,0] 690,0 /-40,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 342,6] 302,6 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/529. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 163/1. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/6571/115. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Sportkórház működésének támogatása  40,0 /+40,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/529. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/1. (529. sz. jav. - 

1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj9.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162/3. (529. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 163/2. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok [2 002,1] 1 902,1 /-100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 113,1] 13,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/425. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 163/3. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, dr. 
Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Heintz Tamás, dr. Spiák Ibolya, dr. Kupper András, 
dr. Nagy Kálmán és dr. Puskás Tivadar képviselők - kapcsolódva a T/6571/286. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 118/2. és 344/2. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok [2 002,1] 1 916,1 /-86,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 113,1] 27,1 /-86,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/449. 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. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/2. (425. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.4.cím), 162/1. 
(425. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.8.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160/2. (449. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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 163/4. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 15. alcím módosítását java-
solja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai [ 143,5] 83,5
 /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 143,5] 83,5 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/490. 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. 
 
 163/5. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím kiegészítését javasolja a 
következő új 16. alcím  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16 Rákbetegek szervezetei (Magyar ILCO Szövetség, Rákbetegek 
         Országos Szövetsége és Magyar Rákellenes Liga)  60,0 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/490. 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. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/5. (490. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.címúj16.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/4. (490. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím15.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 171/1. Dr. Kövér László képviselő - kapcsolódva a T/6571/84. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 199. és 410. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 228,2] 1 210,5 /-17,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 255,5] 1 237,8 /-17,7 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 270,9] 1 228,2 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/419. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 171/2. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Ékes Ilona, Farkas Fló-
rián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/6571/157. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 332. és 407. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 228,2] 728,2 /-500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 255,5] 755,5 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 270,9] 1 228,2 tám. 

 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199/1. (419. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti 
főösszeget is érint, mert támogatási és kiadási előirányzatok között csoportosít át (HSZ. 121. 
§ (7) bekezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/2. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 
192/2. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 200/6. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/421. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 171/3. Bernáth Ildikó képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 228,2] 728,2 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 255,5] 755,5 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [1 270,9] 1 228,2 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/556. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 176/1. Dr. Kövér László képviselő - kapcsolódva a T/6571/84. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 199. és 410. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség [3 531,0]3 505,3
 /-25,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 800,8] 775,1 /-25,7 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség[3 735,3] 3 531,0 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/420. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/9. (556. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím38.alcúj4.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199/2. (420. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi 
jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 176/2. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Ékes Ilona, Farkas Fló-
rián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/6571/157. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 332. és 407. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség [3 531,0]3 131,0
 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 800,8] 400,8 /-400,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség[3 735,3] 3 531,0 tám. 

 
 
 Indokolás a T/6571/421. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/2. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 17. alcím módosítá-
sát javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     17  Képzéssel támogatott közmunkaprogram [ 199,8] 189,8 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 979,7] 1 969,7 /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/535. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/2. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
192/2. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 200/6. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/1. (535. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási 
bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 178/3. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 17. alcím módosítá-
sát javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     17  Képzéssel támogatott közmunkaprogram [ 199,8] 177,0 /-22,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 979,7] 1 956,9 /-22,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
" 
" 178/4. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 17. alcím módosítá-
sát javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     17  Képzéssel támogatott közmunkaprogram [ 199,8] 182,6 /-17,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 979,7] 1 962,5 /-17,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/538. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186/2. (537. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím47.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186/1. (538. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím42.alc2.jcs), pontjában foglaltakkal. 
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 178/5. Az Ifjúsági bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 17. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     17  Képzéssel támogatott közmunkaprogram [ 199,8] 114,6 /-85,2 tám./ 
           1  Működési költségvetés 2 000,0 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 979,7] 1 894,5 /-85,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 178/6. Az Ifjúsági bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 17. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     17  Képzéssel támogatott közmunkaprogram [ 199,8] 169,8 /-30,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 2 000,0 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 979,7] 1 949,7 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 178/7. Az Ifjúsági bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 17. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     17  Képzéssel támogatott közmunkaprogram [ 199,8] 185,2 /-14,6 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 979,7] 1 965,1 /-14,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/1. (562. sz. jav. - 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/10. (563. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), 193/1. (563. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/564. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 178/8. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 17. alcím módosítá-
sát javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     17  Képzéssel támogatott közmunkaprogram [ 199,8] 179,8 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 979,7] 1 959,7 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/542. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 178/9. Bernáth Ildikó képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 38. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 
       4  Megváltozott munkaképességűek képzése  500,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/556. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/2. (564. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc1.jcs2.jc), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/2. (542. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/3. (556. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178/10. Az Ifjúsági bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 53. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
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./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 180/1. Az Ifjúsági bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 41. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
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./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/6. (563. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím17.alc), 
193/1. (563. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím40.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/5. (562. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím17.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 180/2. Az Ifjúsági bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 41. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      1  Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
        2  Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése [ 38,8] 53,4 /+14,6 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 38,8] 53,4 /+14,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/564. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 186/1. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 42. alcím 2. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    42  Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 
       2  Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása [ 308,8] 326,0
 /+17,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 308,8] 326,0 /+17,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/538. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 186/2. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 47. alcím módosítá-
sát javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/7. (564. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím17.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/4. (538. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím17.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     47  Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok el-
látása [ 380,8] 403,6 /+22,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 214,5] 237,3 /+22,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 189/1. Horn Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 51. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
      5  Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs 
           programja  256,2 /+256,2 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  256,2 /+256,2 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/489. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/3. (537. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím17.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti 
főössze-get is érint, mert támogatási és bevételi előirányzatok között csoportosít át (HSZ. 121. 
§ (7) bekezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/3. (489. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), 200/4. (489. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 192/1. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 52. alcím 1. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    52  Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 
       1  Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása[ 163,7] 173,7 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 90,7] 100,7 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/535. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 192/2. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Ékes Ilona, Farkas Fló-
rián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/6571/157. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 332. és 407. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 52. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    52  Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 
       2  Nemzeti Civil Alapprogram [7 700,0] 9 200,0 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[7 696,5] 9 196,5 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/421. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/2. (535. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím17.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/2. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
176/2. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 200/6. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
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 192/3. Horn Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 52. alcím 2. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    52  Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 
       2  Nemzeti Civil Alapprogram [7 700,0] 7 500,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[7 696,5] 7 496,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/489. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 193/1. Az Ifjúsági bizottság -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 
16. cím 40. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     40  A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok [1 014,7]1 064,7
 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 695,4] 745,4 /+50,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
40  A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok [ 914,7] 1 014,7 tám. 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 595,4] 695,4 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189/1. (489. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alcúj5.jcs), 200/4. (489. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/6. (563. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím17.alc), 
178/10. (563. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím53.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 193/2. Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 53. alcím 1. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
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] 920,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 705,6] 725,6 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/542. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 197/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Rétvári Bence, dr. Lanczendorfer Er-
zsébet és Pokorni Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/6571/324. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 186., 192., 193., 197., 198., 199. és 200. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 1. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos  
           Szövetségének támogatása [ 126,2] 140,0 /+13,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 126,2] 140,0 /+13,8 kiad./ 

 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178/8. (542. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím17.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti 
főösszeget is érint, mert támogatási és kiadási előirányzatok között csoportosít át (HSZ. 121. 
§ (7) bekezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 198/2. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 199/3. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 199/4. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 200/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), 200/2. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alcúj4.jcs), 200/7. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 198/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Rétvári Bence, dr. Lanczendorfer Er-
zsébet és Pokorni Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/6571/324. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 186., 192., 193., 197., 198., 199. és 200. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 2. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
          támogatása [ 161,9] 180,0 /+18,1 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 161,9] 180,0 /+18,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 198/2. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Rétvári Bence, dr. Lanczendorfer Er-
zsébet és Pokorni Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/6571/324. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 186., 192., 193., 197., 198., 199. és 200. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 3. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége  
          támogatása [ 160,7] 175,0 /+14,3 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198/2. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 199/3. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 199/4. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 200/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), 200/2. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alcúj4.jcs), 200/7. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 160,7] 175,0 /+14,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 199/1. Dr. Kövér László képviselő - kapcsolódva a T/6571/84. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 199. és 410. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége  
          támogatása [ 189,3] 207,0 /+17,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 189,3] 207,0 /+17,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/419. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 199/2. Dr. Kövér László képviselő - kapcsolódva a T/6571/84. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 199. és 410. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198/1. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 199/3. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 199/4. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 200/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), 200/2. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alcúj4.jcs), 200/7. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/1. (419. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), pont-
jában foglaltakkal. 
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    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége  
          támogatása [ 189,3] 215,0 /+25,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 189,3] 215,0 /+25,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/420. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 199/3. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Rétvári Bence, dr. Lanczendorfer Er-
zsébet és Pokorni Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/6571/324. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 186., 192., 193., 197., 198., 199. és 200. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 4. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége  
          támogatása [ 189,3] 200,0 /+10,7 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 189,3] 200,0 /+10,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176/1. (420. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198/1. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 198/2. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 199/4. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 200/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), 200/2. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alcúj4.jcs), 200/7. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 199/4. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Rétvári Bence, dr. Lanczendorfer Er-
zsébet és Pokorni Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/6571/324. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 186., 192., 193., 197., 198., 199. és 200. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 5. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       5  Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek  
          támogatása [ 37,8] 40,0 /+2,2 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 37,8] 40,0 /+2,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200/1. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Rétvári Bence, dr. Lanczendorfer Er-
zsébet és Pokorni Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/6571/324. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 186., 192., 193., 197., 198., 199. és 200. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 55. alcím 16. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       16  Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége[ 27,4] 40,0 /+12,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 27,4] 40,0 /+12,6 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198/1. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 198/2. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 199/3. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 200/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), 200/2. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alcúj4.jcs), 200/7. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198/1. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 198/2. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 199/3. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 199/4. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 200/2. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alcúj4.jcs), 200/7. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200/2. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Rétvári Bence, dr. Lanczendorfer Er-
zsébet és Pokorni Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/6571/324. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 186., 192., 193., 197., 198., 199. és 200. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 60. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
      4  Nagycsaládosok Országos Egyesülete  50,0 /+50,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200/3. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 60. alcím 11. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    60  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       11  Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány [ 28,4] 35,0 /+6,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 28,4] 35,0 /+6,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198/1. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 198/2. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 199/3. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 199/4. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 200/1. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), 200/7. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/549. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200/4. Horn Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 61. alcím módosítását javasol-
ja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    61  OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 
           1  Működési költségvetés [1 919,4] 1 863,2 /-56,2 bev./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 674,2] 1 618,0 /-56,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/489. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200/5. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 61. alcím módosítá-
sát javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    61  OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 
           1  Működési költségvetés [1 919,4] 1 912,8 /-6,6 bev./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 674,2] 1 667,6 /-6,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti 
főössze-get is érint, mert támogatási és bevételi előirányzatok között csoportosít át (HSZ. 121. 
§ (7) bekezdés). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/5. (549. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím61.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189/1. (489. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím51.alcúj5.jcs), 192/3. (489. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/549. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200/6. Balog Zoltán, Szászfalvi László, dr. Semjén Zsolt, Ékes Ilona, Farkas Fló-
rián, dr. Fazekas Sándor és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/6571/157. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 332. és 407. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 600,0] 1 000,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/421. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200/7. Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Rétvári Bence, dr. Lanczendorfer Er-
zsébet és Pokorni Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/6571/324. számú módosító javaslat-
hoz (T/6571/418. sz. ajánlás 186., 192., 193., 197., 198., 199. és 200. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 600,0] 1 478,3 /-121,7 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/3. (549. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alc11.jcs), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/2. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.2.cím), 
176/2. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 192/2. (421. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím52.alc2.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/6571/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 

 200/8. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [537 400,0] 540 400,0 /+3000,0 bev./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Társasági adó [553 300,0] 537 400,0 bev. 

 
 
 Indokolás a T/6571/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/9. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  
-  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     2  Társas vállalkozások különadója [194 300,0] 195 300,0 /+1000,0 bev./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Társas vállalkozások különadója [200 100,0] 194 300,0 bev. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197/1. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 198/1. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc2.jcs), 198/2. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc3.jcs), 199/3. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), 199/4. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 200/1. (528. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc16.jcs), 200/2. (528. sz. jav. - 

1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alcúj4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/9. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím2.alc), 
200/10. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.címúj5.alc), 200/11. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3.cím1.alc), 200/12. (464. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.3.cím4.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/10. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 5. alcím  felvételével: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
    5 Cégautóadó  27 000,0 /+27000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/11. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 3. cím 1. alcím módosítását java-
solja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     1  Személyi jövedelemadó [2085 400,0] 2062 400,0 /-23000,0 bev./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Személyi jövedelemadó [2143 400,0] 2085 400,0 bev. 

 
 
 Indokolás a T/6571/464. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/8. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 
200/10. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.címúj5.alc), 200/11. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3.cím1.alc), 200/12. (464. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.3.cím4.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/8. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 
200/9. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím2.alc), 200/11. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.3.cím1.alc), 200/12. (464. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.3.cím4.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/8. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 
200/9. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím2.alc), 200/10. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.címúj5.alc), 200/12. (464. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.3.cím4.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/12. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 3. cím 4. alcím módosítását java-
solja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     4  Lakossági illetékek [136 400,0] 128 400,0 /-8000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 200/13. Dr. Magyar Bálint képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont fajlagos összege módosítá-
sát javasolja: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai/ 
/a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 057] 927 forint/fő, 
 de településenként legalább 1 500 000 forint, azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 
főt, ott községenként legalább 3 000 000 forint.” 

 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/8. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 
200/9. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím2.alc), 200/10. (464. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.címúj5.alc), 200/11. (464. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.3.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/8. (492. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/2. 
(492. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 209/1. (492. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)igény), 211/1. (492. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)igény), 
pontjaiban foglaltakkal. 



- 158 - 

 Indokolás a T/6571/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200/14. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont igénybevétel feltételei 
módosítását javasolja: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai 
a) Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok/ 
„A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alap-
feladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-
üzemeltetési[, az] és igazgatási[, valamint a sport]feladatok.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/15. A Sportbizottság -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont c) pont 
módosítását javasolja: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai/ 
„c) Települési sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500] 450 forint/fő” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/558. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/10. (558. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 
24/2. (558. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 231/6. (558. sz. jav. - 8.mell.I.új4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a 
Sportbizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 200/16. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont c) pont módosítását javasolja: 
 
„c) Települési sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500] 75 forint/fő 
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás a sport feladatai-
nak megszervezéséhez.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/17. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont bc) alpont módosítását 
javasolja: 
 
/3. Körjegyzőség működése 
b) Ösztönző hozzájárulás 
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:/ 
„bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó közsé-
gek együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az öt vagy több köz-
ségből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes lakosságszám nem éri el az 
1 000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 345 000 forint/körjegyzőség/hónap, 
de a hat vagy több tagból álló körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez tartozó hatodik telepü-
léstől további 20 000 forint/település/hó.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 200/18. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont igénybevétel feltételei 
módosítását javasolja: 
 
/3. Körjegyzőség  működése/ 
„E hozzájárulás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivata-
la is. 
A hozzájárulást a körjegyzőség (a társult képviselő-testület, a körjegyzői feladatokat ellátó 
nagyközség, város) székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe. Az igénylésnél, illetve az 
év végi elszámolásnál 
– az év közben megalakuló körjegyzőség – amennyiben megalakulásakor rendelkezik kineve-
zett körjegyzővel – a létrejöttével betöltött első teljes hónaptól, 
– az év során megszűnő körjegyzőség a megszűnés hónapjáig bezárólag 
[időarányosan] vehető figyelembe. 
Kinevezett körjegyzővel nem rendelkező önkormányzatot – a tárgyévben, illetve az azt meg-
előző évben elkezdett 6 üres hónap lejártát követő hónap első napjától – nem illeti meg e hoz-
zájárulás [időarányos része]. Új körjegyző kinevezése esetén az első betöltött teljes hónaptól 
jár a[z időarányos] hozzájárulás. 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/19. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont b) pont fajlagos összege módosí-
tását javasolja: 
 
/4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai/ 
„b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 
FAJLAGOS ÖSSZEG:[679] 689  forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/20. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont módosítását javasolja: 
 
„10. Pénzbeli szociális juttatások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [… – …] 4 100 – 20 300 forint/fő 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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A hozzájárulás a Szoctv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és 
gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-
fizetési kötelezettségekhez, valamint a települési önkormányzat által szervezett közfoglalkoz-
tatáshoz kapcsolódik. 
A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá 
a) a Szoctv. [37/A. §-ában] 37/B. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban szabályozott rendsze-
res szociális segélynek, a Szoctv. 32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékának, a 
Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő nyug-
díjbiztosítási járuléknak, a Szoctv. 55/A. §-ában szabályozott adósságcsökkentési támogatás-
nak, a Szoctv. 38. §-ának (2), (5) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak és 
a Szoctv. 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő 
készülék felszerelési költségeinek 10%-ához, 
b) a Szoctv. [… §-ában] 37/B. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint az egyes szociális 
és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi … törvény 46. §-a (15) be-
kezdésében szabályozott rendszeres szociális segélynek és [a Szoctv. … §-ában] a Szoctv. 
37. §-a (1) bekezdésében, valamint a 37/C. §-a (4) bekezdésében szabályozott rendelkezésre 
állási támogatásnak a 20%-ához, 
c) a Szoctv. […] 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és 
közterheinek 5%-ához,” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/21. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont aa) alpont módosítását 
javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
aa) FAJLAGOS ÖSSZEG:[ …] 250 forint/fő” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/22. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont b) pont fajlagos összege módo-
sítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„b) Gyermekjóléti központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 274 150] 2 303 300 forint/központ” 
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Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/23. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont ca) alpont módosítását 
javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„c) Szociális étkeztetés 
ca) FAJLAGOS ÖSSZEG:[ 90 050] 91 050 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/24. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont cb) alpont módosítását 
javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
c) Szociális étkeztetés/ 
„cb) FAJLAGOS ÖSSZEG: [79 850] 80 700 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 200/25. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont cc) alpont módosítását 
javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
c) Szociális étkeztetés/ 
„cc) FAJLAGOS ÖSSZEG: [63 250] 64 000 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjá-
ban a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
300%-át meghaladja, vagy akik a Szoctv. 117/B. §-a alapján írásban vállalják a mindenkori 
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200/26. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) pont módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
d) Házi segítségnyújtás/ 
da) FAJLAGOS ÖSSZEG: [266 750] 270 700 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjá-
ban a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
150%-át nem haladja meg. 
 
db) FAJLAGOS ÖSSZEG: [168 500] 171 000 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, vagy akik a Szoctv. 117/B. §-a alapján írásban vállalják a mindenkori in-
tézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott szemé-
lyek száma szerint illeti meg. A hozzájárulás arra az ellátotti létszámra is igényelhető, amely a 
külön jogszabályban egy gondozóra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 202/1. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont e) pont fajlagos összege módosí-
tását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [29 100] 29 500 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/2. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont f) pont fajlagos összege módosí-
tását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 174 850] 2 202 300 forint/szolgálat” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/3. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont g) pont fajlagos összege módosí-
tását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„g) Utcai szociális munka 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 850 000] 4 921 600 forint/szolgálat” 

 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/4. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont h) pont fajlagos összege módosí-
tását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„h) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [145 650] 146 200 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/5. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont i) pont módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„i) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [214 600] 214 650 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a 
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és 
szenvedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
[Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján na-
ponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő 
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelem-
be a kizárólag étkezésben részesülők.] 
A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön 
jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem 
lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámo-
lásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesí-
tett, a Szoctv. 94/B. §-a, illetve 94/D. §-a szerint, az intézménnyel megállapodást kötött ellá-
tottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 
nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben ré-

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 



- 166 - 

szesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melege-
dőt igénybevevőket.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/6. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont j) pont fajlagos összege módosí-
tását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„j) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [454 050] 454 110 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/7. Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferenc, Vígh Ilona, dr. 
Mátrai Márta és dr. Aszódi Pál képviselők - kapcsolódva a T/6571/250. számú módosító 
javaslathoz (T/6571/413. sz. ajánlás 47/1., 132/11., 486/1., 487/1., 488/1., 489/1., 490/1., 
491/1., 493/1., 494/1., 495/1., 496/1., 497/1., 498/1. és 498/2. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 11. pont j) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
„j) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 454 050 forint/fő 
 
[A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint 
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak 
fenn. A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének felté-
tele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és 
Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befoga-
dott demencia centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményével. 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, el-
számolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján na-
ponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő 
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelem-
be a kizárólag étkezésben részesülők.] A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehe-
tik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak, pszichiátriai és szenve-
délybetegek, valamint hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak 
fenn. 
A taglétszámban nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál 
folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt igénybevevőket. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva 251-
gyel, elszámolásnál az ellátottak gondozási naplója (esemény-, illetve látogatási napló) alap-
ján naponta összesített tagok számának - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő 
intézmények a 6, illetve 7 nap - alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-
gyel. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig 
vehető figyelembe.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/527. 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. 
 
 202/8. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont aa) alpont fajlagos ösz-
szege módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
„aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [933 000] 935 300 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 202/9. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ab) alpont fajlagos ösz-
szege módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
„ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi 
ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [784 000] 787 450 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/10. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ac) alpont fajlagos ösz-
szege módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
„ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [778 400] 787 450 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/11. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont ba) alpont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
„ba) Otthont nyújtó ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [803 600] 807 150 forint/fő” 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/12. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bb) alpont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
„bb) Utógondozói ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [659 600] 669 350 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/13. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont bca) alpont 
bcaa) alpont módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
/bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
„bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 
bcaa) FAJLAGOS ÖSSZEG: [686 000] 689 000 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 202/14. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont bca) alpont 
bcab) alpont módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
/bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
„bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 
bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG: [769 100] 772 700 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/15. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont bca) alpont 
bcac) alpont módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
/bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
„bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 
bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG: [686 000] 689 000 forint/fő 
 
A hozzájárulás a helyi önkormányzatot azon – a Szoctv. 68. §-ában meghatározott gondozási 
szükséglettel rendelkező – ellátottak után illeti meg, akiknek a Szoctv. 119/C. §-a alapján 
megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, vagy akiknek ellátását a 
Szoctv. 68/B. §-ának (1) bekezdése alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzi, vagy akik a 
Szoctv. 117/B. §-a alapján írásban vállalják a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos 
személyi térítési díj megfizetését.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/16. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont bc) alpont bcb) alpont 
módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
/bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyúj-
tó szociális intézményekben/ 
„bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [686 000] 689 000 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/17. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) pont igénybevétel feltételei 
módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás/ 
„Amennyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi térí-
tési díjak éves összegének átlaga 
cc) 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi emelkedése után az 
alap-hozzájárulás 700 forinttal csökken, de legalább 380 000 forint.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/18. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont a) pont fajlagos összege módo-
sítását javasolja: 
 
/13. Hajléktalanok átmeneti intézményei/ 
„a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [509 250] 516 750 forint/férőhely” 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/19. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont b) pont fajlagos összege módo-
sítását javasolja: 
 
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/ 
„b) Családi napközi ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [242 500] 246 100 forint/fő” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 202/20. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont módosítását javasolja: 
 
„15. Közoktatási alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 450 000] 2 540 000  forint/teljesítmény-mutató/év 
 a 2009/2010. nevelési évre, tanévre 
?- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- ?2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általá-
nos iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán oktatásban, továbbá a szakkép-
zés keretében elméleti képzésben, az alapfokú művészetoktatásban, a napközi, vagy tanuló-
szobai foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vevő, valamint a kollé-
giumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a 2009/2010. nevelési évre, 
tanévre a következő feltételek szerint: 
 
a) Az óvodában nevelésben részesülő azon gyermekek után, beleértve a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekeket is, akik 2009. december 31-éig a harmadik életévüket betöltik és a 
2009/2010. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. 
Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2009. szep-
tember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának (5) bekezdése alapján a gyermekek 
óvodai nevelése meghosszabbítható. Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyer-

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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mekként itt kell figyelembe venni azokat a bölcsődéskorú, második életévüket - 2009. szep-
tember 1-je és december 31-e között betöltő [betöltött] gyermekeket is, akiknek a gondozását 
a Közokt. tv. 33. §-ának (14) bekezdése szerint – a 2009. szeptember 1-jétől indítható – egy-
séges óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a külön jogszabályban meghatározott feltéte-
lek szerint biztosítják és a gyermek 2009. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe 
veszi az ellátást.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 203/1. Dr. Magyar Bálint képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos összege módosítását ja-
vasolja: 
 
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 450 000] 2 433 244 forint/teljesítmény-mutató/év 
 a 2009/2010. nevelési évre, tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 203/2. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor és Szabó Gyula képviselők - kapcsolódva a T/6571/32. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 22., 23., 24., 203., 217., 219., 228., 229., 230. 
és 231. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos összege módosítá-
sát javasolják: 
 
/15. Közoktatási alap-hozzájárulás/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 450 000] 2 520 000 forint/teljesítmény-mutató/év 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/3. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/2. 
(493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 217/1. (493. sz. jav. - 5.mell.17.a)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 a 2009/2010. nevelési évre, tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 

 
 
 Indokolás a T/6571/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 203/3. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor és Szabó Gyula képviselők - kapcsolódva a T/6571/32. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 22., 23., 24., 203., 217., 219., 228., 229., 230. 
és 231. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 1. alpont fajlagos 
összege módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/ 
/16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolá-
ban/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [228 000] 235 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/534. számon. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó! 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203/3. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 203/6. 
(534. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.fajl.), 203/8. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 219/1. (534. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 231/2. 
(534. sz. jav. - 8.mell.I.2.előir.), 231/17. (534. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 244/1. (534. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.1.2.1.4.), pontja-
iban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203/2. (534. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 203/6. (534. 

sz. jav. - 3.mell.16.2.2.fajl.), 203/8. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 219/1. (534. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 231/2. (534. sz. 

jav. - 8.mell.I.2.előir.), 231/17. (534. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 244/1. (534. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.1.2.1.4.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 203/4. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 1. alpont fajlagos ösz-
szege módosítását javasolja: 
 
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/ 
„16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolá-
ban 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [228 000] 239 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 203/5. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 1. alpont igénybevétel 
feltételei módosítását javasolja: 
 
/A hozzájárulás igénylési feltételei/ 
„e) A hozzájárulás 60%-a jár a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók után.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 203/6. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor és Szabó Gyula képviselők - kapcsolódva a T/6571/32. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 22., 23., 24., 203., 217., 219., 228., 229., 230. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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és 231. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 2. alpont fajlagos 
összege módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/ 
/16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [228 000] 235 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 203/7. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 2. alpont fajlagos ösz-
szege módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/ 
„16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [228 000] 239 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203/2. (534. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 203/3. (534. 

sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 203/8. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 219/1. (534. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 231/2. (534. sz. 

jav. - 8.mell.I.2.előir.), 231/17. (534. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 244/1. (534. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.1.2.1.4.), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 203/8. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor és Szabó Gyula képviselők - kapcsolódva a T/6571/32. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 22., 23., 24., 203., 217., 219., 228., 229., 230. 
és 231. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 3. alpont fajlagos 
összege módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/ 
/16.2.3. Fejlesztő felkészítés/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [310 000] 320 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 203/9. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 3. alpont fajlagos ösz-
szege módosítását javasolja: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása/ 
„16.2.3. Fejlesztő felkészítés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [310 000] 322 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203/2. (534. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 203/3. (534. 

sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 203/6. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.fajl.), 219/1. (534. sz. jav. - 5.mell.17.c)előir.), 231/2. (534. sz. 

jav. - 8.mell.I.2.előir.), 231/17. (534. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 244/1. (534. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.1.2.1.4.), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 204/1. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/163. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 52., 213. és 523. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 2. alpont a) pont fajlagos 
összege módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása/ 
/16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása/ 
„a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [48 500] 51 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/523. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 204/2. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/163. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 52., 213. és 523. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 2. alpont b) pont fajlagos 
összege módosítását javasolják: 
 
/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/ 
/16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása/ 
/16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása/ 
„b) Minősített alapfokú művészeti oktatás a képző- és iparművészeti, a táncművészeti, a szín- 
és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [19 000] 20 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/5. (523. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/5. 
(523. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 204/2. (523. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), 220/1. (523. sz. jav. - 5.mell.19.), pontjaiban 
foglaltakkal. 



- 179 - 

- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/523. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 207/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 2. alpont igénybevétel feltét-
elei módosítását javasolja: 
 
„16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támoga-
tása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre 
- 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 
 
A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti önkormányzat az intézményi tár-
sulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban 
részt vevő gyermekek, tanulók és a 7500 fő alatti kisvárosok óvodai, iskolai 1-4. évfolyamos 
oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók létszáma után. 
a) A 2008. és a 2009. évben alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos tanu-
lók után abban az esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8. évfolya-
main – 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. évfo-
lyamos tanulók után abban az esetben igényelhető, ha a 2009/2010. tanévben az 5-6. évfo-
lyamon szervezett osztályban tanulók esetében – a két évfolyamon együttesen – az osztály át-
laglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlag-
létszámnak a 60%-át. Felmenő rendszerben a 7-8. évfolyamon átlaglétszám elvárás nincs. 
Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a 
nemzetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv. 3. 
számú melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat. 
Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban 
rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény 
költségvetésének közös meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó gyermeknek, 
tanulónak a hozzájárulás szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon (1-4., és/vagy 5-8. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/5. (523. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/5. 
(523. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 204/1. (523. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 220/1. (523. sz. jav. - 5.mell.19.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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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 7500 fő alatti 5-8. évfolyamos iskolai és a 7500 fő feletti városi 
gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.” 
 
 Indokolás a T/6571/458. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 207/2. Pokorni Zoltán és dr. Ángyán József képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/175. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 143. és 528. pontjai) -  
a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont kiegészítését javasolják a következő 
új 3. alpont  felvételével: 
 
„16.6.3. Kistelepülési támogatás 
 
a) Hozzájárulás az 1 501-3 000 fő közötti lélekszámú településen működő óvodába, iskolába 
járó gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő/év 
- 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
b) Hozzájárulás a 1 500 fő és az alatti lélekszámú településen működő óvodába, iskolába járó 
gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 50 000 forint/fő/év 
- 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
- 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
E támogatások 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 tele-
püléseken működő óvodába, iskolába járó gyermek, tanuló után.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/453. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/1. 
(453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 223/1. (453. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), 225/1. 
(453. sz. jav. - 5.mell.25.), 226/1. (453. sz. jav. - 5.mell.28.), 232/3. (453. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- 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. 
 
 207/3. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. alpont 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. 
[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. 
b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfo-
lyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 000 forint/fő/év 
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolai[ában] 
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] is jár [a hozzájárulás]. Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, 
vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás 
esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe. 
Az a)-b) jogcímekhez kapcsolódó igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 10. k) 
pontja szerint történik.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
" 
" 209/1. Dr. Magyar Bálint képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. alpont a) pont igénybevétel 
feltételei módosítását javasolja: 
 
/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások/ 
/17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés/ 
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/a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés/ 
 
„A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat és más fenntartó az általa fenntartott óvo-
dában, 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 szá-
mára a fenntartó a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési-
díj kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít. 
Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. Ugyan-
azon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi okta-
tásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél ve-
hető figyelembe.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 211/1. Dr. Magyar Bálint képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. alpont 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 és más fenntartó az általa fenntartott álta-
lános iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő, gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő – a 15. jogcímen figyelembe vehető – 5-6. évfolyamos tanulók után, akik számára a 
fenntartó ingyenes étkeztetést biztosít. 
Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után az a) pont szerinti hozzájárulás mellett jár a 
hozzájárulás. Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészí-
tő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy 
intézménynél vehető figyelembe.” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/8. (492. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/2. 
(492. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 200/13. (492. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 211/1. (492. sz. jav. - 3.mell.17.1.b)igény), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/8. (492. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 22/2. 
(492. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 200/13. (492. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 209/1. (492. sz. jav. - 3.mell.17.1.a)igény), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 214/1. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/115. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont h) pont mó-
dosítását javasolják: 
 
„h) A 16.2.2. és 16.2.3. pont szerinti hozzájárulás a 2009. naptári évben az ezen ellátásokat 
igénybe vevők 2008/2009. tanévi[,] és 2009/2010. tanévi becsült [napi] átlag létszáma együt-
tes összegének figyelembevételével számított és tízzel elosztott átlaglétszáma után igényelhe-
tő, függetlenül attól, hogy a feladatot milyen típusú intézményben látják el. A létszám megál-
lapításánál az egyéni, illetve csoportos foglalkoztatáshoz kapcsolódó időkeret-feltételt nem 
kell figyelembe venni. Az elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges átlaglétszám 
alapján – 8/12-ed súllyal a 2008. évi Kvtv.-ben, 4/12-ed súllyal pedig az e törvényben megha-
tározott fajlagos mérték figyelembevételével – történik.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/521. 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 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 214/2. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont h) pont 
módosítását javasolja: 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező ren-
delkezések:/ 
„h) A 16.2.2. és 16.2.3. pont szerinti hozzájárulás a 2009. naptári évben az ezen ellátásokat 
igénybe vevő[k 2008/2009. tanévi, és 2009/2010. tanévi becsült napi létszáma] hetente ellá-
tott gyermek/tanuló létszámból számított 12 havi – havonkénti – átlaglétszámok éves összesí-

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/4. (521. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/4. 
(521. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 223/2. (521. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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tése [ együttes összegének figyelembevételével számított és] tízzel elosztott [átlag]létszáma 
után igényelhető[,].  A heti ellátotti létszám megállapításakor egy gyermek csak egyszer vehe-
tő figyelembe, függetlenül attól, hogy [a feladatot milyen típusú intézményben látják el.] a 
hét egy vagy több napján, illetve egyéni, illetve csoportos foglalkozás keretében biztosították 
számára a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8. és 9. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelő időkeretekben az ellátást. Az elszámolás az előbbiek szerint 
számított tényleges átlaglétszám alapján – 8/12-ed súllyal a 2008. évi Kvtv.-ben, 4/12-ed súly-
lyal pedig az e törvényben meghatározott fajlagos mérték figyelembevételével – történik.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

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

lemadó megosztása 

 214/3. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet előirányzata módosítását javasolja: 
 
„A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2007. évre 
bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott (a további-
akban: településre kimutatott) személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg az A) és B) pontban 
meghatározott szabályok szerint. Az A)-B) pontban foglaltakat helyi önkormányzatonként 
részletezve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. 
§-ának (3) bekezdésében meghatározott PM-ÖM együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-
ÖM együttes rendelet) kell közzétenni. 
Előirányzat:  [655 200,0] 649 349,8 millió forint” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 214/4. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet A) rész előirányzata módosítását javasol-
ja: 
 
„A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 
8%-a. 
Előirányzat:  [131 040,0] 129 870,0 millió forint” 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 214/5. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. rész előirányzata módosítását 
javasolja: 
 
„B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a illeti 
meg az I-III. pont szerint. 
I. E törvény 3. számú melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó 
Előirányzat: [415 656,1] 406 248,1 millió forint” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 214/6. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész II. rész előirányzata módosítását 
javasolja: 
 
„II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 Előirányzat: [12 746,6] 12 746,7 millió forint 
 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) egységesen 370 millió forint, 
 b) a megye 2008. január 1-jei lakosságszáma után 120 forint/fő, 
 c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után [20 500] 20 755 forint/fő.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 214/7. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. rész előirányzata módosítá-
sát javasolják: 
 
„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
Előirányzat: [100 757,3] 100 009,4 millió forint 
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 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 214/8. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. rész előirányzata módosítását 
javasolja: 
 
„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
Előirányzat: [100 757,3] 100 485,0 millió forint” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 214/9. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. rész igénybevétel feltételei 4. 
pont módosítását javasolja: 
 
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lako-
sonkénti értékhatár forintban: 
 a) község 500 főig […]36 750 
 b) község 501-2000 főig […]37 350 
 c) község 2000 fő felett […]38 225 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. 

jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 
244/17. (502. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 d) város 10 000 főig […]39 800 
 e) város 10 000 fő felett […]42 000 
 f) megyei jogú város […]45 500 
 g) főváros (kerületekkel együtt) […]52 400 
Az a)-f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az 
értékhatár a B)/II. c) pont szerinti fajlagos összeg kétszerese és e törvény 3. számú melléklet 
12., 13. a) pont szerinti ellátott, a 15. c)-f), 16.1. pont szerinti tanulók, a 16.3., 16.4., 16.5.1. és 
17.1. pontokból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, illetve 
kollégiumban elhelyezettek – a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában 
foglaltak figyelembevételével számított 2009. évi – együttes száma szorzatának a település 
2008. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központo-

sított előirányzatok 

 215/1. Halmai Gáborné és Fedor Vilmos képviselők - kapcsolódva a T/6571/180. 
számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 58., 298. és 538. pontjai) -  a törvényja-
vaslat 5. számú melléklet 8. jogcím módosítását javasolják: 
 
„8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 
 
a) Előirányzat:  [1 660,0] 1 360,0 millió forint 
 
Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha hivatásos zenekart és/vagy énekkart tartanak fenn, 
illetve abban az esetben, ha olyan hivatásos zenekart és/vagy énekkart támogatnak, amellyel a 
zene- illetve énekkar működtetésére a helyi önkormányzat 2008. szeptember 1-jéig hosszú tá-
vú – legalább 5 éves – közszolgáltatási szerződést kötött.  
 
b) Előirányzat: 300,0 millió Ft 
 
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az Oktatási és Kulturális Minisztérium kiemelt művé-
szeti célokra kiírt pályázati felhívása alapján olyan hivatásos zenei előadó-művészeti szerve-
zetek számára, amelyekkel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött és az a) pont 
alapján nem jogosultak támogatásra. 
 
[Felhatalmazást kap] A támogatás, valamint a pályázat igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter[, 
hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes szabályait] – a pénzügyminiszter[, valamint az önkormányzati miniszter] véle-
ményének kikérésével – 2009. február [15-éig] 20-áig rendelet[ben állapítsa meg]et ad ki.” 
 
 Indokolás a T/6571/456. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 215/2. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. jogcím előirányzata módosítását ja-
vasolják: 
 
„10. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kárta-
lanítása 
Előirányzat:  [800,0] 400,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 215/3. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. jogcím előirányzata módosítását java-
solja: 
 
„10. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kárta-
lanítása 
Előirányzat:  [800,0] 400,0 millió forint” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/4. (502. sz. jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. 

sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 
231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 
244/17. (502. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 215/4. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. jogcím előirányzata módosítását ja-
vasolják: 
 
„12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sa-
ját forrás kiegészítésének támogatása 
Előirányzat:  [17 600,0] 16 600,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 215/5. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. jogcím előirányzata módosítását java-
solja: 
 
„12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sa-
ját forrás kiegészítésének támogatása 
Előirányzat:  [17 600,0] 16 600,0 millió forint” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 215/6. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. jogcím igénybevétel feltételei módosí-
tását javasolja: 
 
/12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sa-
ját forrás kiegészítésének támogatása/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 231/16. (502. 

sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 
231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 
244/17. (502. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„A 2. pont szerinti célokhoz EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormány-
zatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek: 
a) a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmara-
dott települések; 
b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet) 2. számú mellékletében 
szereplő kistérségek területén lévő települések; 
c) azon önkormányzatok, amelyek 2007. és 2008. években az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek; 
[c)]d) a többcélú kistérségi társulások az általuk fenntartott intézmények uniós támogatásból 
történő fejlesztése esetén, amellyel a kistérségi társulás valamennyi tagja egyetért; 
[d)]e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támoga-
tást kizárólag az a) [vagy], b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által bizto-
sítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek. 
 
A benyújtott igényekről az önkormányzati miniszter dönt. A döntés az EU Önerő Alap támo-
gatásról a fejlesztés teljes időszakára – előre ütemezetten – történik.  
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy az EU Önerő Alap támogatás céljainak, 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait – a 
pénzügyminiszter egyetértésével – 2009. március 1-jéig rendeletben állapítsa meg.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 216/1. Ecsődi László képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. jogcím módosítását javasolja: 
 
„14. Települési önkormányzati [szilárd burkolatú] belterületi közutak burkolatfelújításának  
támogatása 
 Előirányzat:  8 000,0 millió forint 
A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó [szilárd burkolatú] belterületi köz-
utak kapacitást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e célra 
fordított forrásaikkal megegyező mértékű támogatást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági 
és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet-
ben meghatározott települések önkormányzatai burkolatfelújításra fordított forrásaik 140%-át 
igényelhetik támogatásként. 
[Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak 
burkolatfelújítására igényelnek állami támogatást.] 
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2005. évre 
szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 
szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű jelentésben meghatározott, 2007. 
december 31-ei állapotnak megfelelő burkolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget kifeje-
ző alábbi súlyokkal – számított, régiónkénti előirányzatot e törvény 16. számú melléklete tar-
talmazza. 
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Súlyok: 
- főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5, 
- gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2, 
- lakó és kiszolgáló utak: 1. 
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét – ideértve a támogatás szempontjá-
ból elismerhető fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány e törvény 63. §-ának (3) bekezdése 
szerinti rendeletben szabályozza.” 
 
 Indokolás a T/6571/498. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 216/2. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. jogcím módosítását javasolja: 
 
„14. Települési önkormányzati [szilárd burkolatú] belterületi közutak [burko-
lat]felújításának, korszerűsítésének  támogatása 
 
Előirányzat:  8 000,0 millió forint 
 
A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó [szilárd burkolatú] belterületi köz-
utak kapacitást nem növelő [burkolat]felújítására, korszerűsítésére [(a továbbiakban: 
burkolatfelújítás)] az e célra fordított forrásaikkal megegyező mértékű támogatást igényel-
hetnek. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az orszá-
gos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott települések önkormányzatai utak [bur-
kolat]felújítására, korszerűsítésére fordított forrásaik 140%-át igényelhetik támogatásként. 
[Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak 
burkolatfelújítására igényelnek állami támogatást.] 
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2005. évre 
szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 
szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű jelentésben meghatározott, 2007. 
december 31-ei állapotnak megfelelő burkolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget kifeje-
ző alábbi súlyokkal – számított, régiónkénti előirányzatot e törvény 16. számú melléklete tar-
talmazza. 
Súlyok: 
- főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5, 
- gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2, 
- lakó és kiszolgáló utak: 1. 
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét – ideértve a támogatás szempontjá-
ból elismerhető fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány e törvény 63. §-ának (3) bekezdése 
szerinti rendeletben szabályozza.” 
 
 Indokolás a T/6571/560. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 217/1. Dr. Magyar Bálint képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. jogcím a) pont előirányzata módosítá-
sát javasolja: 
 
/17.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/ 
/a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok/ 
 
„Előirányzat:  [5 000,0] 7 000,0 millió forint/év” 

 
 
 Indokolás a T/6571/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 219/1. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor és Szabó Gyula képviselők - kapcsolódva a T/6571/32. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 22., 23., 24., 203., 217., 219., 228., 229., 230. 
és 231. pontjai) -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. jogcím c) pont előirányzata mó-
dosítását javasolják: 
 
/17.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/ 
/c) Teljesítmény motivációs pályázati alap/ 
„Előirányzat: [2 700,0] 1 100,0 millió forint/év” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/3. (493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/2. 
(493. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 203/1. (493. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203/2. (534. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 203/3. (534. 

sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 203/6. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.fajl.), 203/8. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 231/2. (534. sz. 

jav. - 8.mell.I.2.előir.), 231/17. (534. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 244/1. (534. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.1.2.1.4.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 219/2. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. jogcím c) pont előirányzata módosítá-
sát javasolja: 
 
/17.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/ 
„c) Teljesítmény motivációs pályázati alap 
Előirányzat: [2 700,0] 1 100,0 millió forint/év” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 220/1. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/163. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 52., 213. és 523. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. jogcím elhagyását javasolják: 
 
 
„19. [Az alapfokú művészetoktatás támogatása 
Előirányzat:  860,0 millió forint /év 
A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi 
önkormányzatok a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 
3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ban meghatározott eljárásban a „Minősített 
alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészet-
oktatási intézmény” címet megszerzett intézmények működtetésére, fejlesztésére. 
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.]” 

 
 
 Indokolás a T/6571/523. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/5. (523. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/5. 
(523. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 204/1. (523. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.a)fajl.), 204/2. (523. sz. jav. - 3.mell.16.5.2.b)fajl.), pont-
jaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 221/1. Teleki László és Török Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. jogcím előirányzata mó-
dosítását javasolják: 
 
„20. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 
buszok beszerzése 
Előirányzat:  [4 350,0] 4 100,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/6571/501. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság 
- nem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 222/1. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 23. jogcím módosítását javasolja: 
 
„23. Bérpolitikai intézkedések támogatása 
Előirányzat: [22 400]25 977,5 millió forint 
Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervek munka-
vállalói részére – jogszabály alapján – járó külön  személyi juttatások és az azokhoz kapcso-
lódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére. 
A támogatási igény felméréséről, a folyósítás és az elszámolás rendjéről a Kormány rendeletet 
ad ki.” 
 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/1. (501. sz. jav. - 5.mell.új29.), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 223/1. Pokorni Zoltán és dr. Ángyán József képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/175. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 143. és 528. pontjai) -  
a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. jogcím a) pont előirányzata módosítását javasol-
ják: 
 
„24.  Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló 
támogatások 
a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támo-
gatása 
 
Előirányzat:  [3 720,0] 1 720,0 millió forint/év” 

 
 
 Indokolás a T/6571/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- 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. 
 
 223/2. Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Révész Máriusz, 
Tóth Ferenc, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcso-
lódva a T/6571/115. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 51., 159. és 535. 
pontjai) -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. jogcím a) pont előirányzata módosítását 
javasolják: 
 
/24.  Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló 
támogatások/ 
„a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi tá-
mogatása 
Előirányzat:  [3 720,0] 3 614,3 millió forint/év” 

 
 
 Indokolás a T/6571/521. 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 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/1. 
(453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 207/2. (453. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 225/1. 
(453. sz. jav. - 5.mell.25.), 226/1. (453. sz. jav. - 5.mell.28.), 232/3. (453. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/4. (521. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/4. 
(521. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 214/1. (521. sz. jav. - 3.mell.Kieg.10.h)), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 225/1. Pokorni Zoltán és dr. Ángyán József képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/175. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 143. és 528. pontjai) -  
a törvényjavaslat 5. számú melléklet 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.]” 

 
 
 Indokolás a T/6571/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- 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. 
 
 226/1. Pokorni Zoltán és dr. Ángyán József képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/175. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 143. és 528. pontjai) -  
a törvényjavaslat 5. számú melléklet 28. jogcím elhagyását javasolják: 
 
„[28. Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő 
ellátásához 
 
Előirányzat: 100,0 millió forint 
 
Ezen előirányzatból támogatás igényelhető azon többcélú kistérségi társulások, illetve 
intézményi társulások által fenntartott közoktatási intézmények működési kiadásaihoz, 
melyekhez 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat által korábban 
önállóan fenntartott közoktatási intézmény 2009. szeptember 1-jétől tagintézményként 
csatlakozik.  

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/1. 
(453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 207/2. (453. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 223/1. 
(453. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), 226/1. (453. sz. jav. - 5.mell.28.), 232/3. (453. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), pontjai-
ban foglaltakkal. 



- 197 - 

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 tá-
mogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőr-
zésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az 
oktatási és kulturális miniszter egyetértésével – 2009. január 31-éig rendeletben állapítsa 
meg.]” 

 
 
 Indokolás a T/6571/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- 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. 
 
 227/1. Teleki László és Török Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 29. jogcím  felvételével: 
 
„29. A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása 
 
Előirányzat: 250,0 millió forint/év 
 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat a szegregált lakókörnyezet felszámolásához. 
Felhatalmazást kap a szociális miniszter az önkormányzati miniszterrel együtt a támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részle-
tes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2009. március 15-éig rende-
letben állapítsa meg.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/501. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/1. 
(453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 207/2. (453. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 223/1. 
(453. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), 225/1. (453. sz. jav. - 5.mell.25.), 232/3. (453. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), pontjai-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221/1. (501. sz. jav. - 5.mell.20.előir.), pontjában 
foglaltakkal. 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság 
- nem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 227/2. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 29. 
jogcím  felvételével: 
 
„29. Sportlétesítmények felújításának támogatása  
Előirányzat:  250,0 millió forint/év 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmény felújítá-
sához.  
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénz-
ügyminiszter véleményének kikérésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőr-

zését szolgáló kiegészítő támogatások 

 227/3. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3. 6. alpont 
1. alpont módosítását javasolja: 
 
/1.3.6. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:/ 
„1.3.6.1. az e törvény 3. számú mellékletének 16.6.1. és 16.6.2. pont szerinti, valamint a 
16.6.1. pont szerinti jogcímnél figyelembe vett gyermekek, tanulók létszáma után – a 3. szá-
mú melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában meghatározottak figyelembevételével – 
a 15. [és 18. a)] pont[ok] szerinti jogcíme[ke]n szereplő normatív hozzájárulások kivételével 
számított tárgyévi normatív hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó, valamint az 
iparűzési adóerő-képesség együttes összegének 2%-a,” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 227/4. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 4. módosí-
tását javasolja: 
 
„1.4. Az önkormányzatok igényüket a Pénzügyminisztériumhoz az Igazgatóságokon keresztül 
nyújthatják be 2 példányban. Az Igazgatóságokhoz való beérkezés időpontja április [20.]24. 
és szeptember 30.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 227/5. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 6. 4. alpont 
módosítását javasolja: 
 
„1.6.4. Az igénybe vett előlegről az önkormányzatok tárgyév május 31-éig mondhatnak le 
írásban. A lemondást az Önkormányzati Minisztériumnak kell címezni, és az Igazgatósághoz 
kell benyújtani. Az előleg folyósításától a lemondás időpontjáig igénybe vett előleget a költ-
ségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével növelten a nettó fi-
nanszírozás keretében kell elszámolni. 
Az önkormányzat részletfizetés iránti kérelmet nyújthat be a kincstár elnökének a lemondásra 
került előleg és annak kamata összegére az Áht.  64/D. § (12) bekezdése szerint, azzal az elté-
réssel, hogy a kérelmező részére a – nettó finanszírozás keretében történő – részletfizetés leg-
feljebb a tárgyév végéig engedélyezhető.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 227/6. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 8. 6. alpont 
módosítását javasolja: 
 
„1.8.6. Az 1.8.2.–1.8.5. pontokban foglalt visszafizetési kötelezettség együttes összege nem 
haladhatja meg az e jogcímen kapott kiegészítő támogatás összegét. A jogtalan igénybevételt 
az Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt kamatfizetési kötelezettség terheli az év végi 
elszámolás, illetve az Igazgatóság Áht. 64/D. §-a szerinti felülvizsgálata során megállapított, 
az önkormányzatot pótlólagosan megillető normatív hozzájárulás, illetve jövedelemkülönbség 
mérséklési támogatás miatti visszafizetési kötelezettség összegének kivételével. A jogtalan 
igénybevétel kezdő napja 2009. év december 31.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

7. számú melléklet: A helyi önkormányzatok színházi támogatása 

 227/7. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, 
dr. Cser-Palkovics András és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont módosí-
tását javasolják: 
 
„a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: [9 518,3] 10 031,7 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyama-
tosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított köz-
hasznú társaság vagy azt követően non-profit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt 
költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési 
hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyama-
tosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított köz-
hasznú társaság vagy azt követően non-profit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt 
költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési 
hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 
millió forint 
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás 
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) [265,6] 279,9 
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)  [58,3] 61,4 
Budapest V. kerület Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) [28,0] 29,5 
Budapest VIII. kerület Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) [195,1] 205,6 
Budapest IX. kerület Önkormányzata (FMK Pinceszínháza) [42,3] 44,6 
Budapest Főváros Önkormányzata 
(Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József 
Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad 
Kht., Radnóti Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Centrál Színház 
Kht., Vígszínház) [3 614,4] 3 809,4 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) [447,8] 472,0 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Bartók Kamaraszínház) [98,4] 103,7 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Győri Balett)  [539,6] 568,7 
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház)  [254,8] 268,5 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház)  [291,8] 307,5 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Katona József Színház)  [255,8] 269,6 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház)  [422,4] 445,2 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház)  [412,8] 435,1 
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petőfi Színház)  [247,8] 261,2 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
(Móricz Zsigmond Színház)  [255,7] 269,5 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház)  [574,9] 605,9 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Vörösmarty Színház)  [286,2] 301,6 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)  [309,1] 325,8 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Weöres Sándor Színház)  194,8 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház)  [151,3] 159,5 
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn*)  [67,9] 71,6 
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház)  [253,8] 267,5 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház)  [249,7] 263,2 
 
Abban az esetben is jár a hozzájárulás, ha a helyi önkormányzat 2009. év közben az előző táb-
lázatban szereplő, működtetési hozzájárulásban részesülő kőszínházát működtető költségveté-
si szervet, közhasznú társaságot, vagy non-profit gazdasági társaságot megszünteti és ezeket – 
közszolgáltatási szerződés alapján – közhasznú szervezet, vagy gazdasági társaság működteti 
tovább, de tevékenységét az önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározott hozzá-
járulással támogatja. 
 
* Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási 
előirányzat időarányos része átcsoportosul az I. Országgyűlés fejezet 16. Országos kisebbségi 
önkormányzatok támogatása cím 4. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata alcím 
előirányzatába.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/506. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227/8. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont előirányzata módo-
sítását javasolja: 
 
„a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [9 518,3] 9 568,3 millió forint” 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/13. (506. sz. jav. - 7.mell.előir.b)), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/504. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227/9. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont előirányzata módosítását 
javasolja: 
 
/A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 14 432,1 millió forint. 
Ebből:/ 
 
„a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: [9 518,3] 9 563,3 millió forint 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/511. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227/10. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont igénybevétel feltételei 
Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja: 
 
/Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyama-
tosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított köz-
hasznú társaság vagy azt követően non-profit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/11. (504. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény24.), 
227/12. (504. sz. jav. - 7.mell.előir.b)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/10. (511. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény7.), 
227/14. (511. sz. jav. - 7.mell.előir.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
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költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési 
hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 
millió forint 
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás/ 
 
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) [447,8”] 492,8 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/511. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227/11. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata a) pont igénybevétel fel-
tételei Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítását javasolja: 
 
/Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyama-
tosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított köz-
hasznú társaság vagy azt követően non-profit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt 
költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési 
hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 
millió forint 
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás/ 
 
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház)  [249,7] 299,7” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/504. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/9. (511. sz. jav. - 7.mell.előir.a)előir.), 227/14. 
(511. sz. jav. - 7.mell.előir.b)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/8. (504. sz. jav. - 7.mell.előir.a)előir.), 227/12. 
(504. sz. jav. - 7.mell.előir.b)), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227/12. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata b) pont módosítását java-
solja: 
 
„b) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 
ELŐIRÁNYZAT: [1 700,0] 1 650,0 millió forint 
Az a) pontban szereplő helyi önkormányzatokat – az ott felsorolt színházak művészeti kiadá-
saihoz – a költségvetési rendeletükben elfogadott színház-támogatási előirányzat és a 2008. 
évben realizált fizető nézők száma alapján számított hozzájárulás illeti meg. Többfunkciós 
szervezet esetén a rendeletben a színházi kiadási előirányzatot az egyéb kiadási előirányzatok-
tól elkülönítve is meg kell tervezni. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a 
következő: 
– az elfogadott színház-támogatási előirányzat alapján [1 300,0] 1 270,0 millió forint, 
– a 2008. évben realizált fizető nézők száma alapján [400,0] 380,0 millió forint. 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az igénybevétel rendjét 2009. ja-
nuár 31-éig rendeletben állapítsa meg.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/504. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227/13. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi End-
re, dr. Cser-Palkovics András és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. szá-
mú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata b) pont mó-
dosítását javasolják: 
 
„b) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 
ELŐIRÁNYZAT: [1 700,0] 1 186,6 millió forint 
Az a) pontban szereplő helyi önkormányzatokat – az ott felsorolt színházak művészeti kiadá-
saihoz – a költségvetési rendeletükben elfogadott színház-támogatási előirányzat és a 2008. 
évben realizált fizető nézők száma alapján számított hozzájárulás illeti meg. Többfunkciós 
szervezet esetén a rendeletben a színházi kiadási előirányzatot az egyéb kiadási előirányzatok-
tól elkülönítve is meg kell tervezni. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a 
következő: 
– az elfogadott színház-támogatási előirányzat alapján [1 300,0] 985,6 millió forint, 
– a 2008. évben realizált fizető nézők száma alapján [400,0] 200,0 millió forint. 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az igénybevétel rendjét 2009. ja-
nuár 31-éig rendeletben állapítsa meg.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/8. (504. sz. jav. - 7.mell.előir.a)előir.), 227/11. 
(504. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény24.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/506. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227/14. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata b) pont módosítását javasolja: 
 
„b) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 
 
ELŐIRÁNYZAT: [1 700,0] 1 655,0 millió forint 
 
Az a) pontban szereplő helyi önkormányzatokat – az ott felsorolt színházak művészeti kiadá-
saihoz – a költségvetési rendeletükben elfogadott színház-támogatási előirányzat és a 2008. 
évben realizált fizető nézők száma alapján számított hozzájárulás illeti meg. Többfunkciós 
szervezet esetén a rendeletben a színházi kiadási előirányzatot az egyéb kiadási előirányzatok-
tól elkülönítve is meg kell tervezni. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a 
következő: 
– az elfogadott színház-támogatási előirányzat alapján [1 300,0] 1 275,0 millió forint, 
– a 2008. évben realizált fizető nézők száma alapján [400,0] 380,0 millió forint. 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az igénybevétel rendjét 2009. ja-
nuár 31-éig rendeletben állapítsa meg.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/511. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227/15. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi End-
re, dr. Cser-Palkovics András és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. szá-
mú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont mó-
dosítását javasolják: 
 
„c) Bábszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: [377,0] 397,3 millió forint 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/7. (506. sz. jav. - 7.mell.előir.a)), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/9. (511. sz. jav. - 7.mell.előir.a)előir.), 227/10. 
(511. sz. jav. - 7.mell.előir.a)igény7.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyama-
tosan játszó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított köz-
hasznú társaság vagy azt követően non-profit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt 
költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési 
hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 
  
millió forint 
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás 
Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház)  [24,7] 26,0 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház)  [53,2] 56,3 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház)  [34,8] 36,7 
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház)  [30,6] 32,2 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház)  [41,1] 43,3 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Csodamalom Bábszínház)  [32,3] 34,0 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház)  [26,7] 28,1 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház)  [24,9] 26,2 
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)  [34,1] 35,9 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény)  [31,0] 32,7 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Griff Bábszínház)   
[43,6] 45,9” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/505. 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. 
 
 227/16. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont előirányzata módosítását 
javasolja: 
 
/A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 14 432,1 millió forint. 
Ebből:/ 
„c) Bábszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: [377,0] 387,0 millió forint” 

 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228/2. (505. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 Indokolás a T/6571/503. 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. 
 
 227/17. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont előirányzata mó-
dosítását javasolja: 
 
/A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 13 870,1 millió forint. 
Ebből:/ 
„c) Bábszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: [377,0] 387,0 millió forint” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/507. 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. 
 
 227/18. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont igénybevétel feltételei 
Debrecen Megyei Jogú Város  Önkormányzata módosítását javasolja: 
 
/Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyama-
tosan játszó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított köz-
hasznú társaság vagy azt követően non-profit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt 
költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési 
hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 
  
millió forint 
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás/ 

 Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/18. (503. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény2.), 
228/1. (503. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/19. (507. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény11.), 
228/3. (507. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház)  [53,2] 63,2” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/503. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227/19. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata c) pont igénybevétel fel-
tételei Zalaegerszeg Megyei Jogú Város  Önkormányzata módosítását javasolja: 
 
/Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyama-
tosan játszó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt alapított köz-
hasznú társaság vagy azt követően non-profit gazdasági társaság tagjaként tulajdonló, azt 
költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési 
hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 
  
millió forint 
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás/ 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Griff Bábszínház)   
[43,6] 53,6 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/507. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/16. (503. sz. jav. - 7.mell.előir.c)előir.), 228/1. 
(503. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/17. (507. sz. jav. - 7.mell.előir.c)előir.), 228/3. 
(507. sz. jav. - 7.mell.előir.d)előir.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 228/1. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslat-
hoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata d) pont előirányzata módosítását 
javasolja: 
 
„d) Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás 
ELŐIRÁNYZAT: [190,0] 180,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/6571/503. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 228/2. Halász János, Gulyás Dénes, Kiss Attila, Tellér Gyula, dr. Gyimesi Endre, 
dr. Cser-Palkovics András és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata d) pont előirány-
zata módosítását javasolják: 
 
„d) Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás 
ELŐIRÁNYZAT: [190,0] 169,7 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/6571/505. 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. 
 
 228/3. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 7. számú melléklet előirányzata d) pont előirányzata módo-
sítását javasolja: 
 
„d) Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás 
ELŐIRÁNYZAT: [190,0] 180,0 millió forint” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/16. (503. sz. jav. - 7.mell.előir.c)előir.), 
227/18. (503. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény2.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/15. (505. sz. jav. - 7.mell.előir.c)), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/17. (507. sz. jav. - 7.mell.előir.c)előir.), 
227/19. (507. sz. jav. - 7.mell.előir.c)igény11.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/6571/507. 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. 
 
8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású 

támogatásai 

 231/1. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont módosítását javasolja: 
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/ 
1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [1 707,3] 1 647,4  millió forint 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez, valamint szakmai szolgáltatások igénybevételéhez. Az igényjogosultság 
alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 20-21. 
§-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-
munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben, pedagógiai szakértő 
vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2008/2009. tanévi nyitó (október 1-
jei), és a 2009/2010. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes mun-
kaidőre átszámított (időarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma figyelembevételével számított) 
átlaglétszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által engedélye-
zett pedagógus, pedagógiai szakértő, illetve pedagógiai előadó álláshelyek számát. 
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a tovább-
képzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. ren-
delet előírásainak megfelelően használható fel.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/2. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor és Szabó Gyula képviselők - kapcsolódva a T/6571/32. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 22., 23., 24., 203., 217., 219., 228., 229., 230. 
és 231. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont előirányzata módosí-
tását javasolják: 
 
/2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége/ 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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„ELŐIRÁNYZAT: [1 000,0] 500,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/6571/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231/3. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont előirányzata módosítását 
javasolja: 
 
„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
ELŐIRÁNYZAT: [1 000,0] 500,0 millió forint” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/4. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont előirányzata módosítását 
javasolja: 
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/ 
„3. Pedagógiai szakszolgálat 
ELŐIRÁNYZAT:[3 653,7]3 764,8 millió forint 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203/2. (534. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 203/3. (534. 

sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 203/6. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.fajl.), 203/8. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 219/1. (534. sz. 

jav. - 5.mell.17.c)előir.), 231/17. (534. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 244/1. (534. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.1.2.1.4.), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 231/5. Páva Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javaslathoz  
-  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését javasolja a következő új 4. pont  
felvételével: 
 
„4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 500,0 millió forint 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 430 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú mellékletének 15. és 
16.2. pontjaiban meghatározott az iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevőknek az e 
törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 10. i) pontja szerint számított adata 
alapján veheti igénybe – figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 
18.) OM-GYISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is – az iskolai mindennapos testedzés 
feladatainak megoldásához.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/548. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231/6. A Sportbizottság -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését 
javasolja a következő új 4. pont  felvételével: 
 
„4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 500,0 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 430 forint/tanuló 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú mellékletének 15. és 
16.2. pontjaiban meghatározott az iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevőknek az e 
törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 10. i) pontja szerint számított adata 
alapján veheti igénybe – figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 
18.) OM-GYISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is – az iskolai mindennapos testedzés 
feladatainak megoldásához.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/558. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/9. (548. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 24/1. 
(548. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/10. (558. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 
24/2. (558. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím1.alc), 200/15. (558. sz. jav. - 3.mell.1.újc)), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a 
Sportbizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 231/7. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész kiegészítését javasolja a következő 
új 4. pont  felvételével: 
 
„4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 494,8 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 430 forint/tanuló/év 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú mellékletének 15. b-d) 
pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek a 
2008/2009. tanévi (8 havi) és a 2009/2010. tanévi (4 havi) becsült átlaglétszáma alapján vehe-
ti igénybe – figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM 
együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is – az iskolai mindennapos testedzés feladatainak 
megoldásához .” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/8. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész Kiegészítő szabály 5. pont módosí-
tását javasolja: 
 
„5. Az I. 1. [és a], 3. és 4. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a 
többcélú kistérségi társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alap-
ján, továbbá az a fenntartó is, amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a 
szerinti intézményi társulás keretében biztosítja.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/9. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 1. pont módosítását javasolja: 
 
„1. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 
támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 105 641,5 millió forint 
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A támogatás 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Szoctv.) [37/A. §-ában] 37/B. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban szabályozott rend-
szeres szociális segélyre, a 32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékára, a 41. §-ának (1) 
bekezdésében szabályozott ápolási díjra és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulékra, az 
55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, a 38. §-ának (2), (5) bekezdése alapján la-
kásfenntartási támogatásra, a 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után járó 
nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetett összegek, valamint az 55/A. §-ának (3) bekezdése sze-
rinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának, 
b) a Szoctv. […] 37/B. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint az egyes szociális és fog-
lalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi … törvény 46. §-a (15) bekezdé-
sében szabályozott rendszeres szociális segélyre és a […] Szoctv. 37. §-a (1) bekezdése, va-
lamint a 37/C. §-a (4) bekezdése alapján folyósított [szabályozott] rendelkezésre állási támo-
gatásra kifizetett összegek 80%-ának, 
c) a Szoctv. […] 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és 
közterhei 95%-ának, valamint 
d) a Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díjának, valamint a „Si-
keres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társas-
ház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) 
Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg 
központi költségvetésből való utólagos igénylésére szolgál. 
A c) pont szerint igényelt összeg nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének, illetve a 
jogszabályban megállapított garantált bérminimumnak és közterheinek az összegét. 
A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka és 
[közfoglalkoztatási juttatás] rendelkezésre állási támogatás, a bentlakásos szociális intéz-
ményben lakó személyek időskorúak járadéka, valamint a kamattámogatásban részesülők ese-
tében az előirányzat igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/10. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevétel feltételei 1. pont 
a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
„1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 
  a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatá-
saihoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 813 425 forint/fő 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenn-
tartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok [készenlét-
ben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról, valamint a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról szóló 32/2007. (X. 
25.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet) 2. mellékletének 
2009. évi létszám összesen rovat adata szerint.] központilag finanszírozott létszámáról, va-
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lamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kategóriába sorolá-
sáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szóló 
11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet (a továbbiakban: 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet) 2. mellékle-
tének létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos állo-
mányú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 
illetményrendszerének megfelelő – a 2008. évben hatályos illetményalappal számított – illet-
ményt tartalmazza.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/11. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevétel feltételei 1. pont 
b) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
„1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi jut-
tatásaihoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 067 400 forint/fő 
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a [32/2007. (X. 25.) ÖTM] 11/2008. (XI. 26.) 
ÖM rendelet 2. mellékletének [2009. évi] létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a 
Hszt. illetményrendszerének megfelelő – a 2008. évben hatályos illetményalappal számított – 
illetményt tartalmazza.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/12. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevétel feltételei 1. pont 
c) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 
c) Illetménykiegészítéshez 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 91 000 forint/fő 
A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a 
Hszt. 103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. végrehaj-
tásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló 
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapí-
tásáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a 
fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hiva-
tásos állományú tagjai illetménykiegészítéséhez – a [32/2007. (X. 25.) ÖTM] 11/2008. (XI. 
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26.) ÖM rendelet 2. mellékletének [2009. évi] létszám összesen rovat adatában – Budapest ré-
szére – meghatározott létszám szerint.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/13. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
b) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
„2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatí-
vákkal vehető igénybe: 
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 138 forint/km 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenn-
tartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a [32/2007. (X. 25.) ÖTM] 11/2008. (XI. 26.) ÖM 
rendelet [1]3. mellékletében meghatározott és üzemeltetett tűzoltó járművek és technikai esz-
közök előző 3 évben (2005-2007. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga 
összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A számításnál nem vehető figyelembe a tűzol-
tás-vezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által futott kilométerek száma, továbbá a téríté-
ses munkák kilométerei.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/14. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
c) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
„2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatí-
vákkal vehető igénybe: 
c) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához 
és műszaki vizsgájához 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenn-
tartó helyi önkormányzat veheti igénybe a [32/2007. (X. 25.) ÖTM] 11/2008. (XI. 26.) ÖM 
rendelet [1]3. mellékletében meghatározott működő, különleges szerek és egyedi eszközök 
száma alapján (habbal oltó gépjármű, porral oltó gépjármű, magasból mentő, műszaki mentő-
szer, gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, 
speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális konténerszállító gépjármű, por-hab kombi-
nált oltójármű, speciális erdőtüzes gépjármű, tűzoltóhajó, generátor szer, ugrópárna, búvár-
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szer, tömlőszállító, légző-bázis, kamera, tűzoltó-csoport jármű, tűzoltásvezetői gépjármű, tűz-
oltó motorcsónak).” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/15. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
lezáró szövege módosítását javasolja: 
 
/III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/ 
„A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján – a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2009. évi állami támogatása muta-
tószám felméréséről szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató, továbbá a 
[32/2007. (X. 25.) ÖTM] 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet [2]3. melléklete szerint – a költség-
vetési évben vállalt kötelezettségek valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevéte-
lével történik. Az elszámolásnál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevé-
kenység keretében, térítési díj ellenében végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és 
kiadásai. Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költség-
vetésbe vissza kell fizetni. A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással ter-
helt maradványa 2010. június 30-áig használható fel.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/16. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész előirányzata módosítását java-
solják: 
 
„IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA  
ELŐIRÁNYZAT: [24 494,1] 27 242,0 millió forint” 

 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231/17. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor és Szabó Gyula képviselők - kapcsolódva a T/6571/32. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 22., 23., 24., 203., 217., 219., 228., 229., 230. 
és 231. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész előirányzata módosítását 
javasolják: 
 
/IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
„ELŐIRÁNYZAT: [24 494,1] 24 644,1 millió forint” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231/18. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész előirányzata módosítását java-
solja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 
244/17. (502. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203/2. (534. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 203/3. (534. 

sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 203/6. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.fajl.), 203/8. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 219/1. (534. sz. 

jav. - 5.mell.17.c)előir.), 231/2. (534. sz. jav. - 8.mell.I.2.előir.), 244/1. (534. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.1.2.1.4.), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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„IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
ELŐIRÁNYZAT: [24 494,1]30 752,6 millió forint” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/19. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei 2. pont 1. alpont módosítását javasolják: 
 
„2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 125 forint/fő 
+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település, 
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 
de legalább [14 000 000] 20 000 000 forint, és legfeljebb [30 000 000] 45 000 000 forint 
társulásonként.” 

 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/291. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: Ezt a módosító javaslatot a T/6571/418. számú ajánlás 237. pontja is tartalmaz-
za. Az Országgyűlés november 25-ei határozatának megfelelően szükségessé vált a módosító 
javaslat újbóli felvezetése. A módosító indítványról történő szavazást ezen ajánlási pont sze-
rint javasoljuk.   

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236/4. (291. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), pont-
jában foglaltakkal. 
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 231/20. Nógrádi László képviselő - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító javas-
lathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 1. al-
pont módosítását javasolja: 
 
„2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 125 forint/fő 
+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település, 
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 
de legalább [14 000 000] 20 000 000 forint, és legfeljebb [30 000 000] 49 000 000 forint 
társulásonként. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és 
munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések száma 
és lakosságszáma szerint illeti meg. 
A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási 
szabályainak megfelelően –, a munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira, illetve a 
Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint vállalt feladatok ellátásához használható fel azzal, 
hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatást a közoktatási, szociális intézményi, szociális 
alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapellátási, mozgókönyvtári 
és belső ellenőrzési feladatokra csak abban az esetben fordíthatja, ha azokat az e fejezetben 
meghatározott feltételeknek megfelelően látja el.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231/21. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
1. alpont módosítását javasolják: 
 
„2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [125] 190 forint/fő 
+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település, 
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 
de legalább [14 000 000] 19 500 000 forint, és legfeljebb [30 000 000] 40 000 000 forint 
társulásonként. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és 
munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések száma 
és lakosságszáma szerint illeti meg. 
A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási 
szabályainak megfelelően –, a munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira[, illetve] a 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint vállalt feladatok, illetve egyes sportfeladatok ellátásá-
hoz használható fel azzal, hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatást a közoktatási, szo-
ciális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti 
alapellátási, mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatokra csak abban az esetben fordíthat-
ja, ha azokat az e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően látja el.” 
 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231/22. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
1. alpont módosítását javasolja: 
 
IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
„2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [125] 190 forint/fő 
+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település, 
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 
de legalább [14 000 000] 19 500 000 forint, és legfeljebb [30 000 000] 40 000 000 forint 
társulásonként. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és 
munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések száma 
és lakosságszáma szerint illeti meg. 
A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási 
szabályainak megfelelően –, a munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira[, illetve] a 
Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint vállalt feladatok, illetve egyes sportfeladatok ellátásá-
hoz használható fel azzal, hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatást a közoktatási, szo-
ciális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/23. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. (502. 

sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. 
(502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 
244/17. (502. sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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alapellátási, mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatokra csak abban az esetben fordíthat-
ja, ha azokat az e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően látja el.” 
 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/23. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
2. alpont 1. pont a) pont módosítását javasolják: 
 
„a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [77 200] 98 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [54 400] 72 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [58 800] 79 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a 
Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfo-
lyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint: 
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók 
után, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik 
igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást. A 20 000 fő lakosságszám feletti települési 
önkormányzatok területén működő, intézményi társulás által fenntartott intézményekbe bejáró 
gyermekek, tanulók után az alaptámogatás abban az esetben vehető igénybe, ha a bejáró 
gyermekek, tanulók lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) az intézményi társulás-
ban részt vevő településen van, 
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási 
hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50%-ának megfelelő támoga-
tás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók 
számával azonos számú gyermekek, tanulók után igényelhető, mely szabályt az 1-4., illetve 5-
8. évfolyamon külön-külön kell alkalmazni. E támogatás szempontjából a külterületen lakó 
gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak minősülnek.” 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231/24. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
2. alpont 1. pont a) pont módosítását javasolja: 
 
IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/ 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
„a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [77 200]98 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [54 400]72 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [58 800]79 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra.” 
 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/25. (502. sz. 

jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 
233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 244/17. (502. sz. 

jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 



- 224 - 

A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 231/25. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
2. alpont 1. pont b) pont módosítását javasolják: 
 
„b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [54 400] 72 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra.” 
 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231/26. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
2. alpont 1. pont b) pont módosítását javasolja: 
 
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
„b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [54 400]72 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra.” 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. 

jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 233/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 
233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 244/17. (502. sz. 

jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 232/1. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
2. alpont 1. pont d) pont módosítását javasolják: 
 
„d) Tagintézményi támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [54 400] 72 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény 
– székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfo-
lyamára 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 fel-
adatot is ellát, az óvodai tagintézménybe járó gyermekek után támogatás abban az esetben is 
igénybe vehető, ha az általános iskolai tagintézmény 1-8. évfolyammal működik. E támogatás 
szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét köve-
tően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek te-
kintendő.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. 

jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 233/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 
233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 244/17. (502. sz. 

jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 232/2. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. 
alpont 1. pont d) pont módosítását javasolja: 
 
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
„d) Tagintézményi támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [54 400]72 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 232/3. Pokorni Zoltán és dr. Ángyán József képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/175. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 54., 143. és 528. pontjai) -  
a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. alpont 1. 
pont e) pont elhagyását javasolják: 
 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„[e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 065 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
 
ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott 
intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként mű-
ködő óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A 
támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a Kiegé-
szítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézmény-
nyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyam-
mal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott in-
tézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként mű-
ködő – intézmény új tagintézménynek tekintendő.  
eb) A támogatás kétszerese vehető igénybe a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküli-

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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séggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meg-
határozott településeken működő tagintézménybe járó 
eba) óvodás gyermekek, 
ebb) az 1-4. évfolyamos tanulók után. 
Az ebb) pont szerinti esetben további feltétel, hogy az intézmény a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatáro-
zott feltételnek megfeleljen és a tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosított le-
gyen. 
Az érintett általános iskolai tagintézményben a kistelepülési tagintézményi támogatás 
igénybevételének további feltétele, hogy az intézményben a foglalkozásokat, tanítási 
órákat a Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 
pedagógusok tartsák meg.]” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Önkormányzati bizottság 
- 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. 
 
 233/1. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
2. alpont 1. pont e) pont módosítását javasolják: 
 
„e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 065] 28 000 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.  

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 23/1. 
(453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/1. (453. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 207/2. (453. sz. jav. - 3.mell.16.6.új3.), 223/1. 
(453. sz. jav. - 5.mell.24.a)előir.), 225/1. (453. sz. jav. - 5.mell.25.), 226/1. (453. sz. jav. - 5.mell.28.), pontjaiban foglal-
takkal. 
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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 tele-
püléseken 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 feltétel-
nek megfeleljen és a tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosított legyen. 
Az érintett általános iskolai tagintézményben a kistelepülési tagintézményi támogatás igény-
bevételének további feltétele, hogy az intézményben a foglalkozásokat, tanítási órákat a 
Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok 
tartsák meg.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 233/2. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  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: [22 065] 28 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. 

jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 
233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 244/17. (502. sz. 

jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 233/3. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
2. alpont 2. pont módosítását javasolják: 
 
/2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat 
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás/ 
 
„A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fej-
lesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszolgálati 
feladatok esetében az alaptámogatás [másfélszeresét] kétszeresét veheti igénybe azon ellátot-
tak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben 
biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 
Nevelési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült ellátottak 
után igényelhető. A kizárólag logopédiai ellátás szűrővizsgálatán részt vevők támogatás 
szempontjából nem vehetők figyelembe. 
A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa 
fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkor-
mányzati társulás fenntartásában működő intézmény/intézmények útján a 14/1994. (VI. 24.) 
MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően. 
A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételek-
nek megfelelő intézmények, továbbá a 2.2.1. e) pont szerinti támogatással érintett tagintézmé-
nyek működési és fejlesztési kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok mű-
ködési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. 

jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 
233/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 244/17. (502. sz. 

jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 233/4. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 2. 
alpont 2. pont módosítását javasolja: 
 
„2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat 
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő fel-
készítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 000 forint/fő/év 
– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 
A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)-b), d)-f) és h) pontjai 
szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának megszervezése 
esetén azon ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyilvántartás 
szerint – a nevelési évek/tanévek során legalább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban: 
– logopédiai ellátás, gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal, 
– nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2009. évben legalább hat 
alkalommal, 
– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2008/2009. tanévben legalább egy alka-
lommal, 
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a 
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §-ában meghatározott időkeretben. 
A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fej-
lesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszolgálati 
feladatok esetében az alaptámogatás [másfélszeresét] kétszeresét veheti igénybe azon ellátot-
tak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben 
biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 233/5. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
3. alpont módosítását javasolják: 
 
„2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 
Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [210 000] 180 000 forint/fő 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő” 
 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 233/6. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 3. 
alpont módosítását javasolja: 
 
2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 
Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [210 000] 180 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondos-
kodás keretébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül leg-
alább egy intézmény társult formában történő fenntartását: 
– időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona, 
– időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza, 
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 
– hajléktalanok átmeneti szállása. 
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú 
kistérségi társulás: 
– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy 
– biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-külön fenntar-
tott intézményeket [legkésőbb 2006. január 31-étől] intézményi társulás egy intézményként 
tartsa fenn, és az így létrehozott intézmény magasabb szakmai, gazdasági hatékonysággal 
működjön. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. 

jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 
233/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 236/2. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 244/17. (502. sz. 

jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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[A többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi tár-
sulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást kizárólag abban az eset-
ben vehet igénybe, ha az intézmény után 2008. évben is részesült e jogcímen támogatás-
ban.] 
A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag  
a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott intézményben, to-
vábbá 
b) intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban részesülő – in-
tézményben  
ellátottak után vehet igénybe. 
A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. 
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során fel-
merülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen in-
tézmények fejlesztéséhez használható fel.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 233/7. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, Halmai Gáborné, Török 
Zsolt, Winkfein Csaba és Tóth Tiborné dr. képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 
2. pont 4. alpont felvezető szövege módosítását javasolják: 
 
„2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális 
alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő 
szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el: 
– szociális étkeztetés, 
– családsegítés, 
– házi segítségnyújtás, 
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
– nappali ellátás. 
E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha 
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási feladat el-
látásában részt vesznek, és 
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő önkor-
mányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.1.2. pont szerinti feltételeknek. 
Egy önkormányzatot attól a teljes hónaptól lehet a támogatás szempontjából figyelembe ven-
ni, amikortól legalább három alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti feltételeknek megfe-
lelő – ellátásában részt vesz. 
[2009.] 2010. január 1-jétől a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön meg-
állapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányza-

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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tokat – az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás 
szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/496. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 233/8. Gulyás Dénes és Halász János képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 
2. pont 4. alpont felvezető szövege módosítását javasolják: 
 
„2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása 
 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális 
alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő 
szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el: 
– szociális étkeztetés, 
– családsegítés, 
– házi segítségnyújtás, 
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
– nappali ellátás. 
E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha 
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási feladat el-
látásában részt vesznek, és 
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő önkor-
mányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.1.2. pont szerinti feltételeknek. 
Egy önkormányzatot attól a teljes hónaptól lehet a támogatás szempontjából figyelembe ven-
ni, amikortól legalább három alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti feltételeknek megfe-
lelő – ellátásában részt vesz. 
[2009.] 2010. január 1-jétől a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön meg-
állapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányza-
tokat – az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás 
szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.” 

 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233/20. (496. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.6.), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 Indokolás a T/6571/530. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 233/9. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 4. 
alpont felvezető szövege módosítását javasolja: 
 
„2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális 
alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő 
szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el: 
– szociális étkeztetés, 
– családsegítés, 
– házi segítségnyújtás, 
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
– nappali ellátás. 
E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha 
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási feladat el-
látásában részt vesznek, és 
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő önkor-
mányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.1.2. pont szerinti feltételeknek. 
Egy önkormányzatot attól a teljes hónaptól lehet a támogatás szempontjából figyelembe ven-
ni, amikortól legalább három alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti feltételeknek megfe-
lelő – ellátásában részt vesz. 
[2009.] 2010. január 1-jétől a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön meg-
állapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányza-
tokat – az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás 
szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 233/10. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei 2. pont 4. alpont b) pont módosítását javasolják: 
 
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/ 
„b) Családsegítés 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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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” 
 
 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/290. 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. 
 
 233/11. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
4. alpont b) pont módosítását javasolja: 
 
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/ 
„b) Családsegítés 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy kü-
lön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 forint/fő” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: Ezt a módosító javaslatot a T/6571/418. számú ajánlás 234. pontja is tartalmaz-
za. Az Országgyűlés november 25-ei határozatának megfelelően szükségessé vált a módosító 
javaslat újbóli felvezetése. A módosító indítványról történő szavazást ezen ajánlási pont, va-
lamint az ezzel összefüggő pontok  szerint javasoljuk.   

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233/12. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.c)), 
233/14. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.d)), 233/16. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.e)), 233/19. (290. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.6.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 233/12. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei 2. pont 4. alpont c) pont módosítását javasolják: 
 
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/ 
„c) Házi segítségnyújtás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 50 000 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy kü-
lön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 35 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/290. 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. 
 
 233/13. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
4. alpont c) pont módosítását javasolja: 
 
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/ 
„c) Házi segítségnyújtás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 50 000 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy kü-
lön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 000 forint/fő” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233/10. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.b)), 
233/14. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.d)), 233/16. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.e)), 233/19. (290. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.6.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 233/14. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei 2. pont 4. alpont d) pont módosítását javasolják: 
 
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/ 
„d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 24 000 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy kü-
lön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/290. 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. 
 
 233/15. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
4. alpont d) pont módosítását javasolja: 
 
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/ 
„d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 24 000 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy kü-
lön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 8 000 forint/fő” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233/10. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.b)), 
233/12. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.c)), 233/16. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.e)), 233/19. (290. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.6.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 233/16. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei 2. pont 4. alpont e) pont módosítását javasolják: 
 
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/ 
„e) Nappali ellátás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 64 000 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy kü-
lön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/290. 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. 
 
 233/17. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
4. alpont e) pont módosítását javasolja: 
 
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/ 
„e) Nappali ellátás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 64 000 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy kü-
lön megállapodás útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 000 forint/fő” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233/10. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.b)), 
233/12. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.c)), 233/14. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.d)), 233/19. (290. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.6.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 233/18. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
5. alpont módosítását javasolja: 
 
/2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása/ 
„E társult intézményi ellátásnak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján és a külön jogszabályban meghatá-
rozott szakmai szabályok szerinti biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik. A 
társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, 
– ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy 
– a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról [legkésőbb 2006. január 31-étől] 
intézményi társulások gondoskodnak. 
[A többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi tár-
sulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást kizárólag abban az eset-
ben vehet igénybe, ha az intézmény után 2008. évben is részesült e jogcímen támogatás-
ban.] 
A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag  
a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott intézményben, to-
vábbá 
b) intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban részesülő – in-
tézményben  
ellátottak után vehet igénybe. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa biztosított ellátásban részt vevő intézmé-
nyi ellátottak után illeti meg. 
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során fel-
merülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen in-
tézmények fejlesztéséhez használható fel.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 233/19. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/4. számú módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
igénybevétel feltételei 2. pont 6. alpont módosítását javasolják: 
 
„2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 050 forint/fő 
A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat 
esetén 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/6571/290. 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. 
 
 233/20. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, Halmai Gáborné, Török 
Zsolt, Winkfein Csaba és Tóth Tiborné dr. képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú 
módosító javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 
2. pont 6. alpont módosítását javasolják: 
 
„2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 050 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes gyer-
mekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegé-
szítő szabályok 3.7. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, vagy a 
Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás 
által a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján lát el: 
– a gyermekjóléti szolgáltatás, 
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint 
– a gyermekek átmeneti gondozása. 
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lako-
sainak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén 
a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy település vonatkozá-
sában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe 
venni. 
[2009.] 2010. január 1-jétől a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megálla-
podás útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat 
– az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás gyer-
mekjóléti alapellátási feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni. 
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszervezése 
során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, uta-
zási kiadásaihoz használható fel.” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233/10. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.b)), 
233/12. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.c)), 233/14. (290. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.d)), 233/16. (290. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.4.e)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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 Indokolás a T/6571/496. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási 
bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 233/21. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
6. alpont módosítását javasolja: 
 
„2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 050 forint/fő 
A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat 
esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 400 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes gyer-
mekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegé-
szítő szabályok 3.7. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, vagy a 
Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás 
által a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján lát el: 
– a gyermekjóléti szolgáltatás, 
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint 
– a gyermekek átmeneti gondozása. 
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lako-
sainak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén 
a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy település vonatkozá-
sában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe 
venni. 
[2009.] 2010. január 1-jétől a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megálla-
podás útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat 
– az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás gyer-
mekjóléti alapellátási feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni. 
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszervezése 
során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, uta-
zási kiadásaihoz használható fel.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233/7. (496. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.4.felv.), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 236/1. Nógrádi László képviselő - kapcsolódva a T/6571/109. számú módosító ja-
vaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 67., 144., 613. és 624. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. szá-
mú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 7. alpont módosítását javasolja: 
 
„2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak 
támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 148 000 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 kizá-
rólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.” 

 
 
 Indokolás a T/6571/462. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 236/2. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
7. alpont módosítását javasolják: 
 
„2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak 
támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 148 000] 1 180 000 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 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – a Kiegészítő szabályok 4. 
pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát lehet figyelembe 
venni. Könyvtári szolgáltató helynek  
a) 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon, hetente 
összesen minimum hat órás  
b) 1500 fő feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összesen minimum 
[húsz] tizenkét 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 
kötelezettség közművelődési programok szervezésével és tartásával is teljesíthető.  A támoga-
tás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.” 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 236/3. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 7. 
alpont módosítását javasolja: 
 
„2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak 
támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 148 000] 1 180 000 forint/könyvtári szolgáltató hely 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. 

jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 
233/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 244/17. (502. sz. 

jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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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 könyvtári szolgáltató helynek  
a) 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon, 
hetente összesen minimum hat órás  
b) 1500 fő feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összesen mini-
mum tizenkét 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 
kötelezettség közművelődési programok szervezésével és tartásával is teljesíthető. A támoga-
tás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 236/4. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. 
számú módosító javaslathoz  -  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/ 
 
„2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [50 000] 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. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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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.” 

 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/291. 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. 
 
 236/5. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 
8. alpont módosítását javasolják: 
 
„2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [50 000] 88 300 forint/költségvetési szervek száma alapján számított 
mutatószám” 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: Ezt a módosító javaslatot a T/6571/418. számú ajánlás 237. pontja is tartalmaz-
za. Az Országgyűlés november 25-ei határozatának megfelelően szükségessé vált a módosító 
javaslat újbóli felvezetése. A módosító indítványról történő szavazást ezen ajánlási pont sze-
rint javasoljuk.   

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 231/19. (291. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 
pontjában foglaltakkal. 



- 246 - 

 

 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 236/6. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész igénybevétel feltételei 2. pont 8. 
alpont módosítását javasolja: 
 
„2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [50 000] 88 300 forint/költségvetési szervek száma alapján számított 
mutatószám” 

 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/1. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor és Szabó Gyula képviselők - kapcsolódva a T/6571/32. számú 
módosító javaslathoz (T/6571/418. sz. ajánlás 22., 23., 24., 203., 217., 219., 228., 229., 230. 
és 231. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont 1. al-
pont 1.4. alpont módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. 

jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 
233/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 244/3. (502. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), 244/17. (502. sz. 

jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az OGY. 2008. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
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/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, 2009. január 1. után létrejövő - intézményi társulás 
által fenntartott - 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. 
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/6571/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 244/2. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont 1. alpont 
1.4. alpont módosítását javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok 
2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátáshoz kapcsolódó támogatásokkal 
összefüggő szabályok/ 
„2.1.4. Nem vehető igénybe a közoktatási feladatra támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1.1.-
2.1.3. pontjai szerinti feltételeket teljesítő, 
– 2009. január 1-jét követően intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás fenn-
tartásába kerülő, továbbá 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203/2. (534. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.), 203/3. (534. 

sz. jav. - 3.mell.16.2.1.fajl.), 203/6. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.2.fajl.), 203/8. (534. sz. jav. - 3.mell.16.2.3.fajl.), 219/1. (534. sz. 

jav. - 5.mell.17.c)előir.), 231/2. (534. sz. jav. - 8.mell.I.2.előir.), 231/17. (534. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), pontjaiban foglal-
takkal. 
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– 2009. január 1-jét követően a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdése szerinti intézményát-
szervezésben érintett 
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 – intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társu-
lás által fenntartott – közoktatási intézmény a székhelye szerinti településen nyolc évfolyam-
nál 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.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/3. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont 9. alpont 
módosítását javasolják: 
 
„2.9. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és fejlesztő felkészítés esetében az 
ellátottak után igényelt támogatás elszámolása a következők szerint történik: az ellátottak 
– 2009. január 1-je és 2009. augusztus 31-e közötti száma: az ezen időszakban a felösszesített 
heti ellátotti létszám osztva [ezen időszakra jutó] a 2009. év ellátási heteinek számával, 
– 2009. szeptember 1-je és 2009. december 31-e közötti száma: az ezen időszakban a felösz-
szesített heti ellátotti létszám osztva [ezen időszakra jutó] a 2009. év ellátási heteinek szá-
mával. 
Ellátási hétnek 
– 2009. január 1-jétől 2009. június 30-áig tartó időszakra vonatkozó [naptári] tanítási hete-
ket, továbbá 
– 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig tartó időszakra vonatkozó [naptári] tanítá-
si heteket 
tekintjük. 
Az ellátotti létszámban egy héten egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe.” 
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 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 244/4. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont 9. alpont 
módosítását javasolja: 
 
„2.9. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és fejlesztő felkészítés esetében az 
ellátottak után igényelt támogatás elszámolása a következők szerint történik: az ellátottak 
– 2009. január 1-je és 2009. augusztus 31-e közötti száma: az ezen időszakban a felösszesített 
heti ellátotti létszám osztva [ezen időszakra jutó] a 2009. év ellátási heteinek számával, 
– 2009. szeptember 1-je és 2009. december 31-e közötti száma: az ezen időszakban a felösz-
szesített heti ellátotti létszám osztva [ezen időszakra jutó] a 2009. év ellátási heteinek szá-
mával. 
Ellátási hétnek 
– 2009. január 1-jétől 2009. június 30-áig tartó időszakra vonatkozó [naptári] tanítási hete-
ket, továbbá 
– 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig tartó időszakra vonatkozó [naptári] tanítá-
si heteket 
tekintjük. 
Az ellátotti létszámban egy héten egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/5. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító ja-
vaslathoz  -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont módosítását 
javasolja: 
 
/Kiegészítő szabályok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. 

jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 
233/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/17. (502. 

sz. jav. - 16.mell.IX.fej.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő 
szabályok/ 
3.6. A 2.4. e) pont szerinti nappali ellátás esetén az ellátottak számának meghatározása: terve-
zéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 251-gyel, elszámolásnál az időskorúak, a haj-
léktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek estében a[z] naponta ellátottak, a 
pszichiátriai és a szenvedélybetegek esetében a Szoctv. 94/B. §-a, illetve a 94/D. §-a szerinti, 
az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak – gondozási napló (esemény-, illetve látoga-
tási napló) alapján naponta összesített – számának (a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartás-
sal működő intézmények a 6, illetve 7 nap) alapulvételével számított éves ellátotti létszám 
osztva 251-gyel. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő lét-
szám erejéig vehető figyelembe. A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézmény-
ben (nappali melegedő) az elszámolás alapja a külön jogszabályban meghatározott látogatási 
napló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben 
szereplő férőhelyszám háromszorosánál.” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
9. számú melléklet: Az elkülönített állami pénzalapok kiadásai és bevételei 

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP fejezet 

 244/5/1. A Foglalkoztatási bizottság -  a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
  1  Aktív támogatások 
     1  Foglalkoztatási és képzési támogatások [46 086,6] 46 009,6 /-77,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Foglalkoztatási és képzési támogatások [50 086,6] 46 086,6 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/565. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/5/2. A Foglalkoztatási bizottság -  a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. 
fejezet 6. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/5/2. (565. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.6.cím2.alc), 
pontjában foglaltakkal. 
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LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
  6  Működtetési célú kifizetések 
     2  Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz [22 237,2]22 314,2
 /+77,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz[23 525,0]22 237,2 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/565. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

12. számú melléklet: Az Egészségbiztosítási Alap előirányzatai 

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 

 244/6. Dr. Kökény Mihály és dr. Schvarcz Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/49. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 153. és 671. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [74 836,9] 77 611,5 /+2774,6 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [78 666,5] 74 836,9 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/5/1. (565. sz. jav. - 9.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/7. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 244/8. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 244/9. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 244/10. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc), 244/11. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc), 244/12. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc), 244/13. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs11.jc), 244/14. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 244/15. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 244/16. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkozta-
tási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/7. Dr. Kökény Mihály és dr. Schvarcz Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/49. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 153. és 671. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 2. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         2  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem [17 741,1]18 554,3
 /+813,2 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem[18 860,3]17 741,1 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkozta-
tási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/8. Dr. Kökény Mihály és dr. Schvarcz Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/49. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 153. és 671. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 3. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         3  Fogászati ellátás [22 324,1] 23 152,2 /+828,1 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
3  Fogászati ellátás [23 361,6] 22 324,1 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/6. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 244/8. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 244/9. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 244/10. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc), 244/11. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc), 244/12. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc), 244/13. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs11.jc), 244/14. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 244/15. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 244/16. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/6571/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkozta-
tási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/9. Dr. Kökény Mihály és dr. Schvarcz Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/49. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 153. és 671. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 4. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         4  Gondozóintézeti gondozás [4 582,1] 4 735,4 /+153,3 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  Gondozóintézeti gondozás [4 798,1] 4 582,1 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkozta-
tási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/6. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 244/7. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 244/9. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 244/10. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc), 244/11. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc), 244/12. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc), 244/13. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs11.jc), 244/14. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 244/15. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 244/16. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/6. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 244/7. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 244/8. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 244/10. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc), 244/11. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc), 244/12. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc), 244/13. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs11.jc), 244/14. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 244/15. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 244/16. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 244/10. Dr. Kökény Mihály és dr. Schvarcz Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/49. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 153. és 671. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 5. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         5  Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás[5 847,7] 6 061,1 /+213,4 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
5  Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás[6 104,9] 5 847,7 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkozta-
tási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/11. Dr. Kökény Mihály és dr. Schvarcz Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/49. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 153. és 671. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 8. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         8  Művesekezelés [22 745,4] 23 433,5 /+688,1 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
8  Művesekezelés [23 574,9] 22 745,4 kiad. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/6. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 244/7. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 244/8. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 244/9. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 244/11. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc), 244/12. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc), 244/13. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs11.jc), 244/14. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 244/15. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 244/16. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/6571/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkozta-
tási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/12. Dr. Kökény Mihály és dr. Schvarcz Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/49. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 153. és 671. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 9. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         9  Otthoni szakápolás [4 442,4] 4 630,2 /+187,8 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
9  Otthoni szakápolás [4 668,7] 4 442,4 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkozta-
tási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/13. Dr. Kökény Mihály és dr. Schvarcz Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/49. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 153. és 671. pontjai) -  a tör-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/6. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 244/7. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 244/8. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 244/9. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 244/10. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc), 244/12. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc), 244/13. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs11.jc), 244/14. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 244/15. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 244/16. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/6. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 244/7. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 244/8. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 244/9. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 244/10. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc), 244/11. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc), 244/13. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs11.jc), 244/14. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 244/15. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 244/16. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 11. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         11  Működési költségelőleg [3 500,0] 500,0 /-3000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
11  Működési költségelőleg [ 500,0] 3 500,0 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkozta-
tási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/14. Dr. Kökény Mihály és dr. Schvarcz Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/49. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 153. és 671. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 17. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         17  Laboratóriumi ellátás [20 258,9] 20 700,4 /+441,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
17  Laboratóriumi ellátás [20 791,1] 20 258,9 kiad. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/6. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 244/7. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 244/8. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 244/9. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 244/10. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc), 244/11. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc), 244/12. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc), 244/14. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 244/15. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 244/16. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/6571/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkozta-
tási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/15. Dr. Kökény Mihály és dr. Schvarcz Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/49. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 153. és 671. pontjai) -  a tör-
vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 18. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás [521 815,1] 524 715,1 /+2900,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2008. november 25-ei határozata szerinti előirányzat: 
18  Összevont szakellátás [544 055,5] 521 815,1 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/6571/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkozta-
tási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/16. Dr. Kökény Mihály és dr. Schvarcz Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/6571/49. számú módosító javaslathoz (T/6571/181. sz. ajánlás 153. és 671. pontjai) -  a tör-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/6. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 244/7. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 244/8. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 244/9. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 244/10. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc), 244/11. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc), 244/12. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc), 244/13. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs11.jc), 244/15. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 244/16. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/6. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 244/7. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 244/8. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 244/9. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 244/10. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc), 244/11. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc), 244/12. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc), 244/13. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs11.jc), 244/14. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 244/16. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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vényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 4. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         4  Gyógyszertámogatás céltartalék [35 500,0] 29 500,0 /-6000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/6571/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkozta-
tási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

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

reteinek régiónkénti összege 

 244/17. Dr. Lamperth Mónika, dr. Buzás Péter, Kovács Tibor, Gy. Németh Er-
zsébet, Pál Béla és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 16. számú melléklet IX. fejezet módosítását javasolják: 
 
„millió forintban 
Megnevezés Közép-Magyar-ország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-
Dunántúl Észak-Magyar-ország Észak-Alföld Dél-Alföld  összesen 
 régió  
 
Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen 6 364,9 2 591,8
 2 664,7 4 396,0 6 066,2 8 214,9 4 852,5 35 151,0 
 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet
                     
  5. sz. melléklet, 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi köz-
utak burkolatfelújításának támogatása 4 030,4 714,4 616,0 587,2 617,6 688,8
 745,6 8 000,0 
  9. cím Címzett és céltámogatások - új induló beruházások céltámogatása 8,5 3,3
 3,0 48,3 63,6 55,4 17,9 200,0 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244/6. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 244/7. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs2.jc), 244/8. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 244/9. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 244/10. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc), 244/11. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc), 244/12. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc), 244/13. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs11.jc), 244/14. (457. sz. jav. - 

12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 244/15. (457. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban foglal-
takkal. 
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  10. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása           
 [749,4]721,0 [951,4]915,5 [1 182,9]1138,1 [1 788,4]1720,7 [2 
011,2]1935,1 [2 213,3]2129,5 [1 673,4]1610,1 [10 570,0]10 170,0 
  11. cím Helyi önkormányzatok vis maior támogatása 92,4 111,2 104,0
 127,0 161,7 110,7 93,0 800,0 
  14. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása
 0,0 0,0 0,0 [755,6]730,6 [1 834,6]1773,9 [2 517,8]2434,6
 [942,0]910,9 [6 050,0]5850,0 

 
 
 Indokolás a T/6571/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 244/18. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 16. számú melléklet IX. fejezet módosítását javasolja: 
 
„millió forintban 
Megnevezés Közép-Magyar-ország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-
Dunántúl Észak-Magyar-ország Észak-Alföld Dél-Alföld  összesen 
 régió  
 
Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen [6 364,9 2 591,8
 2 664,7 4 396,0 6 066,2 8 214,9 4 852,5 35 151,0] 
 6 324,0 2 547,1 2 611,5  4289,4  5 911,9 8 026,2
  4 740,9 34 451,0 
 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet
                     
  5. sz. melléklet, 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi köz-
utak burkolatfelújításának támogatása 4 030,4 714,4 616,0 587,2 617,6 688,8
 745,6 8 000,0 
  9. cím Címzett és céltámogatások - új induló beruházások céltámogatása 8,5 3,3
 3,0 48,3 63,6 55,4 17,9 200,0 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/6. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.3.cím), 23/3. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím), 25/2. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím4.alc), 25/4. (502. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), 26/1. (502. 

sz. jav. - 1.mell.IX.fej.14.cím), 214/7. (502. sz. jav. - 4.mell.B)III.előir.), 215/2. (502. sz. jav. - 5.mell.10.előir.), 215/4. (502. sz. 

jav. - 5.mell.12.előir.), 231/16. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.előir.), 231/21. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.1.), 231/23. (502. sz. 

jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.a)), 231/25. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.b)), 232/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.d)), 
233/1. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.1.e)), 233/3. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.2.2.), 233/5. (502. sz. jav. - 

8.mell.IV.igény2.2.3.), 236/2. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.7.), 236/5. (502. sz. jav. - 8.mell.IV.igény2.2.8.), 244/3. (502. 

sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.9.), pontjaiban foglaltakkal. 
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  10. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása           
 [749,4 951,4 1 182,9 1 788,4 2 011,2 2 213,3 1 673,4
 10 570,0] 
 721,0 915,5 1 138,1 1 720,7 1 935,1 2 129,5 1 610,1
 10 170,0 
  11. cím Helyi önkormányzatok vis maior támogatása 92,4 111,2 104,0
 127,0 161,7 110,7 93,0 800,0 
  14. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása
 0,0 0,0 0,0 [755,6 1 834,6 2 517,8 942,0 6 050,0] 
     730,6 1 773,9 2434,6 910,9 5 850,0” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 244/19. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/6571/4. számú módosító 
javaslathoz  -  a törvényjavaslat 16. számú melléklet XV. fejezet módosítását javasolja: 
 
„millió forintban 
Megnevezés Közép-Magyar-ország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-
Dunántúl Észak-Magyar-ország Észak-Alföld Dél-Alföld  összesen 
 régió  
Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen 6 402,4 2 618,2
 2 689,8 4 437,8 6 118,9 8 279,8 4 904,1 35 451,0 
 
XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet        
         
  25. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat  
               
    2. jogcím Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0
 0,0 931,0 0,0 931,0 
    3. jogcím  Decentralizált területfejlesztési programok [450,4 316,6 301,2
 502,0 631,3 779,7 618,8 3 600,0] 
 437,9 307,8 292,8 488,1 613,8 758,0 601,6 3 500,0” 
 
Lásd a T/6571/559. sz. összefüggéseit a 0/2. pontban 
 Indokolás a T/6571/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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Budapest, 2008. december 4. 
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Oktatási és tudományos 
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