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Az Országgy űlés
Költségvetési, pénzügyi
és számvevőszéki bizottságának

Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottságának

Egészségügyi
bizottságána k

Emberi jogi, kisebbségi ,
civil- és vallásügyi bizottságának

Európai ügyek
bizottságána k

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági és informatikai
bizottságána k

Honvédelmi és rendészeti
bizottságána k

Ifjúsági, szociális és családügyi
bizottságána k

Környezetvédelm i
bizottságána k

Kulturális és sajt ó
bizottságána k

Külügyi és határon túli magyarok
bizottságának

Mezőgazdasági bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati és területfejlesztési
bizottságána k

Sport- és turisztikai
bizottságána k

második kiegészít ő

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslat
vitájához
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Tisztelt Országgyűlés!
(Együtt kezelend ő a T/10380/7 . és 10 . sz. ajánlással .)

Az Országgy űlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban :
Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmányügyi, igazságügyi é s
ügyrendi bizottsága (továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága,
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság) ,
Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban :
Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban : Gazdasági
bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Honvédelmi bizottság) ,
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban : Ifjúsági bizottság) ,
Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (továbbiakban : Kulturális
bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága (továbbiakban : Külügyi bizottság) ,
Mező gazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottság a
(továbbiakban : Oktatási bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottság a
(továbbiakban : Önkormányzati bizottság), valamint a Sport- és turisztikai bizottság a
(továbbiakban : Sport bizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésér ől szóló törvény végrehajtásáról szóló, T/10380 . számon beterjesztett
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/10380/11. számú bizottsági módosító
i avaslatot.
Az Oktatási bizottság a módosító javaslatot a 2009 . november 9-i ülésén tárgyalj a
meg.
Az ajánlásban használt rövidítés :
Költségvetési Törvény:
a Magyar Köztársaság 2008 . évi költségvetéséről szóló 2007 .
évi CLXIX. törvény
Áht.:
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII . törvény

1 . Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:
millió forint egyszeri] a
"9. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat [
Kormány rendeletében meghatározott összegű — a 2008. évi önkormányzati közoktatási
támogatást kompenzáló — közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg, illetve beszámítás
terheli a Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetéséről szóló 2008 . évi CII. törvény 1 . számú
melléklet, XX . Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11 . cím, 2 . alcím, 3. jogcímcsoport, 2 . Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének
előirányzata terhére, illetve javára, amelyet [2009 decemberében] két egyenlő részletben
2010. első félév végéig kell teljesíteni . A kiegészítő támogatásnak a Kormány rendeletébe n
történő meghatározása során az 1999 . évi LXX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársasá g
és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti
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tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természet ű kérdésről 1997.
június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás I . 2. Cikke, valamint az egyházak hitélet i
és közcélú tevékenységének anyagi feltételeir ől szóló 1997 . évi CXXIV. törvény 2008 .
december 31-én hatályos 6 . §-a szerint kell eljárni ."
T/10380/*/1-2 . . sz.
Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag
összefüggnek: 1 ., 2 .

Indokolás : Lásd a T/10380/11/1 . számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. támogatj a

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az El őterjesztő képviselője egyetért

2. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 9. § (5) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :
"(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 2010 . január 15-éig kiadandó rendeletben
határozza meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget olyan módon, hogy
a) a kormányrendelet tervezetét az Állami Számvev őszék véleményezi ,
b) a rendelet tervezetét legkés őbb 2009 . november 30-ig kell megküldeni az Állam i
Számvevőszéknek, amely azzal kapcsolatos álláspontját 30 nap alatt alakítja ki. "
T/10380/*/1-2 . . sz.
Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g
összefüggnek: 1 ., 2 .

Indokolás : Lásd a T/10380/11/2 . számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgy űlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2009 . november 4.

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési, pénzügyi
és számvev őszéki bizottság elnöke Dr.

Dr. Csiha Judit s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság elnöke
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Dr. Kökény Mihály s .k .,
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Balog Zoltán s .k.,
az Emberi jogi, kisebbségi ,
civil- és vallásügyi bizottság elnök e

Dr. Eörsi Mátyás s .k.,
az Európai ügye k
bizottságának elnöke

Gúr Nándor s.k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottság elnöke

Podolák György s.k.,
a Gazdasági és informatika i
bizottság elnöke

Dr. Lázár János s.k.,
a Honvédelmi és rendészeti
bizottság elnöke

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi s .k.,
az Ifjúsági, szociális és családügy i
bizottság elnöke

Dr. Nagy Andor s.k.,
a Környezetvédelm i
bizottság elnök e

Dr. Pető Iván s .k.,
a Kulturális és sajtó bizottság elnöke

Németh Zsolt s .k.,
a Külügyi és határon túli magyaro k
bizottságának elnöke

Font Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnök e

Dr. Simicskó István s .k.,
a Nemzetbiztonság i
bizottság elnök e

Dr. Szabó Zoltán s .k.,
az Oktatási és tudományo s
bizottság elnöke

Gy. Németh Erzsébet s .k.,
az Önkormányzati és területfejlesztés i
bizottság elnöke

Bánki Erik s.k.,
a Sport- és turisztika i
bizottság elnöke

